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- Não, vocês estão enganados, completamente enganados. Um banco é mais do que um 

homem. Acontece que todo mundo detesta o que os bancos têm de fazer, mas os bancos 

fazem assim mesmo. Um banco é mais que um simples homem, é o que lhes digo. É um 

monstro, sim senhor. Os homens fizeram os bancos, mas não os sabem controlar. 

John Steinbeck 



 

RESUMO 

A presente pesquisa analisa a presença do Estado no setor financeiro brasileiro, a partir do 

estudo da atuação de um de seus agentes. Para tanto, toma por referência as teorias 

organizacionais, em especial a corrente do institucionalismo e os fundamentos da 

administração burocrática. As empresas financeiras públicas têm exercido um importante 

papel na formação e no desenvolvimento do Estado brasileiro, apresentando-se como 

instrumentos indispensáveis tanto para sua economia quanto para sua consolidação 

institucional.  Postula o trabalho que o desenvolvimento e a forma de organização desses 

agentes não são ditados apenas pela sua natureza constitutiva, mas também por um conjunto 

de elementos e características decorrentes de um processo de institucionalização que acaba 

por determinar suas condições de sobrevivência, a ampliação de seus papéis e 

responsabilidades e, ainda, a sua conformação organizacional. Discute elementos teóricos e 

práticos que explicam a combinação de componentes estruturais e simbólicos que, aliados a 

circunstâncias históricas, culminaram na institucionalização de uma organização financeira 

pública brasileira. A metodologia escolhida privilegia a pesquisa bibliográfica para 

configuração de sua consistência teórica e também opta por um estudo de caso para 

averiguação de suas hipóteses de investigação: o caso da Caixa Econômica Federal. O 

trabalho realizou ampla pesquisa documental e desenvolveu uma análise qualitativa do 

material reunido com a finalidade de obter os elementos e informações que contribuíram para 

a explicação dos fenômenos analisados. 
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ABSTRACT 

The research analyses the presence of the state in the Brazilian financial sector, studying the 

acting of one of its agents. It uses the contributions of organizational theories, specially 

institutionalism and bureaucracy. Public banks have been playing an important hole in the 

formation and development of the Brazilian state, acting as important and indispensable 

elements to its economy and institutional consolidation. The study argues that the 

development and the way of organization of these agents are not only determined by their 

constitutive nature, but also by a set of elements and characteristics resulting from an 

institutionalization process that forged their survival conditions, responsibilities and their 

organizational conformation. The work discusses theoretical and practical elements that 

explain the combination of structural and symbolic components that, under certain historical 

circumstances, shaped the institutionalization process of a Brazilian public bank. The 

methodology chosen the bibliographic research to support its theoretical consistence and also 

a case study to confirm its investigation hypothesis: the case of Caixa Econômica Federal.  
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização e formulação do problema de pesquisa 

 A presença do Estado na economia sempre mereceu grande destaque seja no debate 

acadêmico, seja na esfera política. E o que se pode verificar é que a renovação dos 

argumentos em torno dos efeitos dessa participação parece não somente vigorosa, mas ainda 

muito distante do seu fim.  Prova disso é a recente onda de debates que a crise internacional, 

desencadeada a partir de 2007, nos Estados Unidos, provocou em relação ao papel do Estado 

na economia como um todo e, em especial, no segmento financeiro. Longe de ser apenas um 

problema norte-americano, os fatos observados acabaram por revelar graves lacunas na 

estrutura econômica mundial, com repercussões diretas em todos os continentes e exigiram a 

atuação e o reposicionamento dos diversos atores envolvidos por uma rede de 

interdependências cada vez mais sofisticada e complexa.  

 Como destaca Sawaya (2009, p.53), não se trata apenas de “um colapso irracional 

concentrado em um único mercado (o de hipotecas norte-americano)” ou de uma questão de 

pânico e falha do sistema de regulação, diagnósticos frequentemente encontrados nas 

manchetes de jornais ou nas análises de primeira hora. Na verdade, afirma ele, trata-se do 

resultado da forma como a economia mundial vem se estruturando a partir do afastamento do 

acordo de Bretton Woods, nos anos 1970. A mundialização do capital, a liberalização 

financeira, o excesso de liquidez e o próprio processo de acumulação capitalista são 

ingredientes que, segundo o autor, não podem ser tomados de forma isolada, mas sim 

considerados de maneira a compor um quadro mais amplo, dotado da indispensável 

perspectiva histórica capaz de trazer as respostas que todos procuram neste momento. O que 

se observa, portanto, é a exaustão de um paradigma, a incapacidade de resposta de um modelo 

que durante anos sustentou a crença inabalável na racionalidade e na capacidade de 

autorregulação dos mercados e que tinha na renda permanente, nas expectativas adaptativas e 

nas expectativas racionais (bases últimas do ideário liberal) os fundamentos de sua pregação. 

Segundo esta crença, a autossuficiência do mercado seria capaz de manter o mercado livre 

“das amarras ditas inflacionárias impostas pelo desrespeito dos Estados às suas leis naturais 

por suas políticas populistas” (SAWAYA, 2009, p. 54-55). Mas ao se deparar com o 

esgotamento das possibilidades de realocação dos volumes excedentes gerados pela 

acumulação de capital, condição básica do processo de expansão capitalista para garantir sua 

valorização, o paradigma liberal pareceu não se sustentar mais: 
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O prenúncio da crise ocorre quando o capital não encontra possibilidade de dar continuidade à 
valorização na esfera real produtiva ... Por isso cria mecanismos de valorização fictícia, construindo as 
bases para as crises financeiras como a que se observa hoje. Ao que tudo indica, a crise financeira é o 
resultado de o capital ter encontrado esses limites, limites à sua acumulação real, agora em escala 
mundial (SAWAYA, 2009. p.58). 

 Sawaya explica também que o capital excedente procura por ativos e investimentos 

que garantam sua valorização onde quer que eles estejam e cada vez mais dissociados da base 

real que o originou e, assim, encontra nas inovações financeiras o terreno propício à sua 

ampliação. O problema reside no fato de esta “criatividade dos mercados financeiros ... , no 

decorrer da história, cada vez mais desprender-se da escala nacional, bem como do controle 

dos Estados nacionais” (2009, p.66-77). 

 Tendo sido exatamente este o quadro verificado a partir da experiência americana, “o 

desenrolar da crise vai abrindo as portas para uma intervenção estatal das maiores já 

apresentadas na história do capitalismo ... ao mesmo tempo [em que] cresce o clamor para que 

se redefina o caráter da relação entre Estado e economia” (BRAGA, 2009. p.89). 

 Dulci (2009, p.114-115), ao analisar a crise de 2008, sugere a adoção de uma visão 

pendular para análise da relação entre mercado e Estado. Relembra que apesar de ter iniciado 

e terminado sob o escudo do livre mercado, o século passado foi marcado, em boa medida, 

pela presença ativa de Estados intervencionistas, destacando as experiências comunistas, 

fascistas, sociais-democratas e as de capitalismo regulado de recorte keynesiano. Embora 

predominantes no século anterior e um tanto abandonadas durante o período 1914-1989, as 

ideias liberais viriam recrudescer com a derrocada do modelo estatista ao final dos anos 1980: 

“O princípio da despolitização da economia ressurgiu, concretizando-se nas iniciativas de 

privatização, desregulamentação e redução das tarefas dos Estados (bem como de seu 

tamanho e custeio)” (DULCI, 2009, p.114-115) . Ele chama especial atenção para o fator 

político como determinante para a guinada liberal que culminou na hegemonia da nova 

corrente. Mas o questionamento desta prevalência do capital financeiro acabou por se 

transformar num dos pontos centrais de toda a crise. Embora o sistema como um todo não 

tenha ruído, seus agentes e instituições acabaram desacreditados perante a opinião pública 

mundial ao recorrerem ao poder público para a garantia de sua sobrevivência, sujeitando-se a 

uma contrapartida de controle e transparência até então inimagináveis. Como destaca o autor: 

Com o socorro dos governos aos bancos e às indústrias em apuros, rompeu-se o princípio da separação 
entre a economia e a política na dinâmica do mercado. Em outras palavras, os governos voltaram a 
participar diretamente do jogo, e em posição de força. Ainda que isso seja encarado como providência 
emergencial, é uma situação que movimenta o pêndulo na direção do Estado, com consequências que 
podem ir além da expectativa do mercado (DULCI, 2009, p.116). 
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Segundo Krugman (2009, p. 161), “os bancos são coisas maravilhosas, quando 

funcionam. E eles geralmente exercem suas funções. Porém quando não o fazem, escancaram-

se todas as portas do inferno”.  

Para Bresser-Pereira (2008, p. 196), a crise é essencialmente bancária e ocorre no 

centro do capitalismo, por isso ela se diferencia daquelas outras crises de balanço de 

pagamentos, comuns entre países em desenvolvimento que buscavam crescer, nos anos 1990, 

com poupança externa, déficit em conta corrente e endividamento externo. Salienta que a 

conjunção de políticas cambiais e fiscais equivocadas e déficits públicos minaram a confiança 

não somente nas instituições financeiras, mas também na própria economia americana. Aliado 

a esse fato, aponta ainda o efeito devastador das inovações financeiras lastreadas em hipotecas 

imobiliárias, cujos tomadores não tinham a menor condição de sustentá-las, sobretudo diante 

da inevitável elevação dos juros que se anunciava. O quadro de desconfiança generalizada 

agravou-se ainda mais com a incapacidade das agências de risco para avaliar os atores 

envolvidos, em virtude do conflito de interesse que as mesmas passaram a vivenciar na gestão 

de seu portfólio de clientes. Tudo isso, ressalta o autor, decorre do fato de os sistemas 

financeiros nacionais terem sido sistematicamente desregulados desde os anos 1970, quando 

começou a ganhar corpo a corrente ideológica neoliberal ou fundamentalista de mercado que 

via neste último uma capacidade autorregulativa superior a qualquer atuação corretiva do 

Estado, alternativa até então sustentada pela argumentação macroeconômica keynesiana. 

Finalmente, conclui Bresser-Pereira que: 

quando vemos agora o Estado surgir em cada país como a única tábua de salvação, como o único 
possível porto seguro, fica evidente o absurdo da oposição entre mercado e Estado proposta pelos 
neoliberais e neoclássicos. Um liberal pode opor a coordenação do mercado à do Estado, mas não pode 
se colocar, como os liberais se colocaram, contra o Estado buscando diminuí-lo e enfraquecê-lo. O 
Estado é muito maior do que o mercado; é o sistema constitucional-legal e a organização que o garante; 
é o instrumento por excelência de ação coletiva da nação. Cabe ao Estado regular e garantir o mercado, 
e, como vemos agora, servir de emprestador de última instância (2008, p.198). 

 Mas a ação estatal não se restringe ao campo regulatório. Quanto à sua atuação frente 

à economia, Bresser-Pereira (1989, p.115-116) entende que a mesma é dotada de um caráter 

cíclico e em cada momento histórico o caráter de sua intervenção muda. Segundo o autor, esse 

tipo de discussão costuma ser muito mais pautada pelo viés ideológico, que antagoniza Estado 

e mercado, conservadores e progressistas, liberais e socialistas, do que propriamente pela 

avaliação criteriosa que deveria orientar a análise do fenômeno.  

 De acordo com o seu entendimento, a perspectiva histórica demonstra que a 

intensidade da presença estatal na economia vem se alternando continuamente e decorre do 
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fato de o mercado, por si só, ser incapaz de garantir a acumulação capitalista e também por 

não possuir um mecanismo interno capaz de assegurar uma distribuição de renda socialmente 

aceitável. Considera, assim, que a atuação do Estado é condição necessária seja para o 

processo de acumulação de capital, seja para o processo de distribuição de renda e ao se 

intensificar ao longo da fase de expansão do ciclo, provocará, inevitavelmente, distorções que 

só poderão ser corrigidas na fase de retração.  

 Segundo ele, a atuação estatal pode ser analisada sob duas vertentes, uma regulatória 

(nos âmbitos macro e microeconômicos e administrativo) e outra de atuação direta (através 

das estatizações e da produção), sendo que sua intensidade e amplitude podem variar de 

acordo com as circunstâncias e a conjuntura em cada caso. O planejamento centralizado, por 

exemplo, apresenta-se como o marco superior macrorregulador, enquanto no plano 

microeconômico o limite seria a instituição de regras visando à proteção dos consumidores no 

que diz respeito tanto à produção quanto à distribuição de determinados bens, que pode 

alcançar praticamente todo o espectro da atividade econômica. A regulação administrativa, 

por sua vez, é dotada de caráter específico e aplicada caso a caso. A segunda vertente, a da 

atuação estatal direta, tem os seus limites variando entre a total ausência do Estado até a 

completa “abolição da propriedade privada dos meios de produção” (BRESSER-PEREIRA, 

1989, p.125), podendo ser adotada em grau compatível com a situação vivenciada pelo país. 

 A expansão do ciclo, argumenta Bresser-Pereira, é motivada inicialmente pela 

necessidade de correção das distorções causadas pelo mercado e controle dos agentes 

econômicos. Caracteriza-se pelas iniciativas de coordenação econômica que buscam o 

estímulo da produção global e do financiamento da modernização de setores específicos, seja 

através do aporte direto de recursos, seja por meio de subsídios ou renúncia fiscal. 

Simultaneamente, o Estado também atua na distribuição de renda, por meio da tributação de 

renda e despesas públicas de ordem social. Ao mesmo tempo, mantém rigoroso controle 

contra excessos dos agentes privados.  Além disso, também ocorrem os investimentos diretos 

do Estado com a criação ou ampliação de empresas estatais, dependendo do estágio de 

desenvolvimento no qual o país se encontre. (BRESSER-PEREIRA, 1989, p. 126).  

 Mas esse conjunto de iniciativas não se mantém indefinidamente. O ciclo 

expansionista começa a demonstrar os primeiros sinais de esgotamento a partir dos 

desequilíbrios orçamentários decorrentes do aumento crescente das despesas públicas, da 

perda de competitividade internacional em consequência do aperto regulatório, problemas no 

balanço de pagamentos e, também, da perda de eficiência nas empresas estatais, quando se 
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alcança o momento para o ajuste fiscal, para a desregulação e a privatização.  No entanto, este 

novo ciclo se manterá apenas até que novas distorções reclamem outra vez a atuação do 

Estado, embora num patamar um pouco mais elevado, dado que muitos problemas puderam 

ser solucionados nos estágios anteriores. O grande equívoco, segundo o autor, é tomar algum 

desses ciclos como sendo o último e definitivo, como ele acredita ter ocorrido no caso da 

avaliação neoliberal das últimas décadas. 

 Mas a crise financeira não deixa dúvidas de que a economia mundial se vê novamente 

diante do início de uma nova fase de intervenção do Estado, reclamando novamente a sua 

presença tanto no plano regulatório, quanto no plano da atuação direta, sobretudo no 

segmento financeiro. No caso americano, o sistema bancário sofreu um profundo movimento 

de descapitalização de suas maiores instituições financeiras, com o mercado de ações 

registrando perdas acentuadas no valor de suas ações negociadas em bolsa. “A [cotação das 

ações] do City Bank, o maior banco do mundo, chegou a ser cotada a menos de um dólar” 

(SINGER, 2009, p.94). Assim, uma vez impedidos momentaneamente de operar e, também, 

mergulhados num estado falimentar quase irreversível em decorrência da impossibilidade de 

cobrança dos títulos hipotecários que abarrotava suas carteiras, os efeitos da paralisação 

bancária sobre a economia real, dependente de fluxo de capital para seu financiamento e 

investimento, foram devastadores, o que explica  

por que dessa vez o combate à crise não foi deixado aos órgãos intergovernamentais de regulação 
financeira, como o FMI e o Banco Mundial, mas mobilizou todos os governos nacionais, que desde o 
primeiro momento resolveram abandonar qualquer pressuposto de que os mercados financeiros se 
autorregulam e tratar de resgatar os bancos de seus países, quase que a qualquer custo (SINGER, 2009, 
p.94). 

 E como último recurso contra o risco sistêmico e a total asfixia da economia real, a 

injeção de dinheiro público e a nacionalização de diversos bancos privados para saneamento 

do problema ganhou escala internacional, fazendo que mesmo países absolutamente 

refratários à estatização admitissem a aquisição ou controle de diversas instituições bancárias.   

A nacionalização é encarada pelos governos mais conservadores como medida provisória, a ser 
revogada tão logo a crise financeira tenha sido superada e por isso mantêm à testa dos bancos 
estatizados as mesmas pessoas que os dirigiam antes da crise. Governos mais progressistas, por sua vez, 
substituem a direção dos bancos nacionalizados por pessoas de sua confiança, que se dispõem a reativá-
los, desde que depósitos e empréstimos passem a gozar de garantia contra inadimplência por parte do 
Estado. Tudo isso, nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, onde a hecatombe bancária foi séria 
(SINGER, 2009, p. 94-95). 
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1.1.1  O Brasil e a crise financeira internacional   

 Embora muitos acreditem que ainda seja muito cedo para determinar totalmente a 

abrangência dos fatos verificados a partir de 2007 (VISCO, 2009, p. 189), os efeitos por eles 

desencadeados já puderam ser sentidos em quase todo o planeta. Ainda que com grau e 

natureza diferenciados, o Brasil, em momento algum, esteve totalmente à margem dos 

acontecimentos. A integração comercial e financeira que caracteriza o caráter global da 

economia contemporânea jamais permitiria tamanho benefício (SAWAYA, 2009, p. 66). Da 

mesma forma, o fluxo de capitais entre os diversos continentes há muito desconhece 

fronteiras e barreiras que possibilitassem a neutralização das repercussões oriundas do 

mercado americano, dado o seu ainda grande peso na economia global. Segundo Singer 

(2009, p.92), a crise trouxe como consequências imediatas para a América Latina a fuga de 

divisas, restrições ao crédito, queda nas exportações e perda de investimentos estrangeiros. E 

afirma que no caso do Brasil, 

embora os bancos privados nacionais não tenham sofrido perdas por efeito da crise dos créditos 
hipotecários estadunidenses, eles se entregaram ao pânico e comprimiram a oferta de crédito, punindo 
os bancos menores, dependentes de aplicações (funding) dos grandes bancos, que recebem a maior parte 
dos depósitos das empresas e famílias. Os pequenos bancos financiam micro e pequenas empresas, que 
ocupam grande parte da população economicamente ativa. A contração de sua atividade (que não 
poupou também a economia solidária) provocou redução ponderável da produção desse segmento. A 
grande indústria, por sua vez, foi atingida tanto pela queda das exportações como pela diminuição do 
crédito aos compradores de automóveis, eletrodomésticos e outros bens de valor elevado (SINGER, 
2009, p. 92). 

Afirma o autor que, em que pese os esforços governamentais para atenuar a crise e 

acionar bancos públicos para provisão de crédito em substituição aos bancos privados, o 

temor generalizado e a falta de confiança na efetividade das políticas públicas não 

conseguiram evitar que o PIB do quarto trimestre de 2008 sofresse uma queda de 3,6% 

(SINGER, 2009, p. 93). Registra que fenômeno parecido também ocorreu nos demais países 

da América Latina, com efeitos mais acentuados na região do Caribe, onde a dependência de 

produtos importados é mais presente. No entanto, chama a atenção que mesmo diante do 

quadro caótico que acabou por elevar ainda mais as taxas de juros dos empréstimos bancários 

no mercado interno, o esforço de atuação estatal, mediante a adoção de linhas de crédito com 

recursos públicos através de seus próprios agentes, enfrentou fortes resistências, culminando 

inclusive com a substituição do presidente do maior banco público do país. O autor aponta o 

estímulo ao consumo das famílias através de renúncias fiscais temporárias, a ampliação de 

programas sociais de cunho distributivo como iniciativas complementares às políticas de 

reativação financeira e a retomada de políticas keynesianas como forma de superação do 
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problema enfrentando pelos países atingidos pela crise. Tais medidas, como se verificou, 

acabaram sendo efetivamente adotadas no Brasil.  

Para Carvalho, C. E., a crise iniciada em 2007 tem sido uma boa oportunidade para o 

teste do modelo de abertura e liberalização adotado pelo país, a partir dos anos 1990. Segundo 

o autor, as avaliações iniciais mostram que apesar dos impactos sentidos pela economia 

nacional, como “a queda abrupta e acentuada da produção e do emprego”, “o corte do 

financiamento externo e a retração do crédito interno”, a “redução das decisões de 

investimento e queda do PIB ao final de 2009” (CARVALHO, C. E., 2009, p. 111-112), o 

país não sofreu de forma tão devastadora suas conseqüências, pois mesmo com todas essas 

repercussões, afirma ele, o impacto sobre as finanças públicas foi reduzido, sem maiores 

abalos para o sistema financeiro. Segundo o autor o poder de reação brasileiro deve-se, no 

plano externo, tanto ao enfrentamento desencadeado pelo governo americano, quanto pela 

continuidade da expansão da economia chinesa. Já no âmbito interno, reconhece os efeitos de 

políticas anticíclicas adotadas pelo governo, tais como redução de impostos e superávit fiscal.  

De acordo com ele, o poder de reação do modelo brasileiro vem se mostrando, até o 

momento, bastante adequado para enfrentar a crise atual tanto pela sua capacidade de 

promover ajustes das contas externas frente à retração da demanda por bens e serviços e da 

oferta de crédito e de investimento direto, quanto pelo sucesso na estabilização financeira 

interna e na capacidade fiscal do setor público. Destaca ainda a “entrada firme de recursos 

externos, com tendência de apreciação da taxa de câmbio e recuperação da bolsa de valores e da 

demanda por títulos brasileiros” (Carvalho C. E., 2009, p. 117). Afirma que a os juros reais 

elevados que o país oferece, bem como a expectativa de apreciação do câmbio sinalizada pelo 

Real atuam como importante chamariz ao capital estrangeiro. 

Carvalho C. E. ressalta ainda que mesmo com todo o discurso em torno de redução do 

papel do Estado, o Brasil, em que pesem as críticas acerca do enfraquecimento do setor 

público durante a virada do século, dispõe dos bancos públicos federais e dos fundos públicos 

como instrumentos de peso para o enfrentamento da crise atual, fato corroborado por Freitas 

(2009, p.139) ao destacar que “não fosse a ação anticíclica dos bancos públicos, sobretudo 

BNDES e CEF, a retração da economia brasileira no último trimestre de 2008 teria sido ainda 

mais dramática”. Segundo noticiado pela imprensa, no mês de outubro 2009, “os dados 

divulgados pelo Banco Central (BC) ... mostram o avanço dos bancos oficiais, atendendo 

apelos do próprio governo. O estoque de empréstimos dos bancos públicos atingiu 40,6% do 
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total de R$ 1,3 trilhão em setembro, colado na participação de 40,7% dos privados” (BUENO, 

2009, p. G1).  

Mas a participação do Estado no sistema financeiro brasileiro, embora considerada 

decisiva nos primeiros momentos que sucederam o abalo decorrente da crise americana, nem 

sempre se mostrou como a alternativa estratégica preferencial. 

1.1.2  O Estado brasileiro e o Sistema Financeiro 

Se confrontada com a aparentemente irreversível onda de privatizações e 

desregulamentação que tomou conta do setor financeiro mundial no final dos anos 1990 e 

início deste século, a recondução do Estado à condição de única solução para a crise que 

ameaça países e nações soa como um autêntico paradoxo e reacende a discussão em torno de 

sua presença no setor financeiro. Krugman (2009, p. 196) entende que além de promover uma 

recapitalização maior e mais ampla das instituições atingidas pela crise, é preciso um controle 

mais rigoroso dos bancos pelo governo, sugerindo inclusive “algo mais próximo da plena 

estatização temporária de parcela significativa do sistema financeiro”.  

 No Brasil, o perfil do segmento financeiro sofreu grandes modificações a partir dos 

anos 1990. De acordo com o Instituto de Pesquisas Aplicadas – IPEA (2009), o setor 

apresentou um profundo processo de transformação a partir de então, observando-se uma 

acentuada concentração dos agentes que operavam no sistema e uma maior participação de 

entidades estrangeiras. Segundo o Instituto, o Brasil possuía, ao final de 2007, 156 bancos 

operando no país, enquanto Alemanha e EUA, por exemplo, reuniam respectivamente 2.130 e 

7.282 casas bancárias. Os números naquele ano representavam uma queda de 32,2%, se 

comparados com o início da década anterior. Em se tratando da participação estatal neste 

segmento, apesar da expressiva concentração bancária vivenciada pelo país, seu percentual é 

pouco maior do que a metade da redução sofrida pelo setor público, que, no mesmo período, 

apresentou um enxugamento de quase 60%, com o número de agentes diminuindo de 32 para 

13 bancos.  E pouco antes da crise financeira internacional, indicadores do Banco Mundial, 

segundo o IPEA, apontam que tanto a inserção bancária (relação população por agências 

bancárias) quanto o acesso ao crédito, no Brasil, ainda apresentava significativas 

discrepâncias em relação a outros países, o que nos remete a uma reflexão crítica acerca da 

repercussão dessa realidade sobre as organizações públicas ainda em atuação no país.  

 De acordo com Novaes (2005, p. 41), não se trata de uma questão de mérito, mas de 

grau, uma vez que: 
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 “É certo que há muito tempo os economistas reconhecem o papel-chave do Estado no setor bancário. O 
que se discute, portanto, não é se deve haver intervenção estatal nesse setor, e sim como ela deve 
ocorrer: o Estado deve limitar-se a regular o mercado ou deve participar diretamente dele por 
intermédio de bancos estatais?” (2007, p.41) 

 Seja como for, os episódios decorrentes da crise financeira internacional iniciada nos 

Estados Unidos, a partir de 2008, resgataram o debate em torno da presença do Estado na 

economia, e em especial no sistema financeiro, posicionando-o em um novo patamar de 

discussão em virtude dos seus desdobramentos que ainda podem ser sentidos até os dias 

atuais.     

1.1.3  Formulação do problema de pesquisa 

 Sendo assim, a presente pesquisa procura a analisar a presença do Estado no setor 

financeiro brasileiro. Mas não apenas como instância normativa, responsável pela formação, 

regulamentação e conformação do sistema financeiro nacional, mas principalmente como 

participante direto do segmento bancário, através da atuação de um de seus agentes: a Caixa 

Econômica Federal. Busca investigar e compreender os mecanismos adotados para assegurar 

tanto sua capacitação para desempenho do seu papel, quanto para a garantia de sua 

perpetuação, de acordo com o contexto histórico no qual estava inserida. Procura demonstrar 

que o desenvolvimento, as transformações e a forma de organização vivenciados durante sua 

história não foram ditados apenas pela sua natureza constitutiva, mas também por um 

conjunto de elementos e características decorrentes de um processo de institucionalização que 

acabou por legitimar e garantir sua permanência no campo organizacional onde atua e, ainda, 

possibilitar a ampliação de seus papéis e responsabilidades. Nesta direção, o trabalho 

apresenta como problema de pesquisa a seguinte linha investigativa: 

Como se dá a transformação do papel e das atribuições de um agente público do sistema 

financeiro em decorrência de seu processo de institucionalização? 

 Para alcançar as suas conclusões, o trabalho lançou mão do referencial teórico que 

enxerga o institucionalismo como um dos mais importantes elementos explicativos dos 

fenômenos organizacionais. Reconhece a importância do estudo das teorias administrativas e 

evidencia, principalmente, a contribuição de duas correntes teóricas: o estudo da burocracia, 

com destaque para a obra e a influência decorrente dos trabalhos de Max Weber; e, sobretudo, 

do institucionalismo, através das contribuições de Philip Selznick, bem como de seus reflexos 

nos estudos de Meyer, DiMaggio, Scott, Powell e Rowan, quando destacam a importância dos 
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elementos normativos, cognitivos e simbólicos na assimilação e tratamento dos estímulos do 

ambiente. Também se vale da importante contribuição de Tolbert e Zucker para o adequado 

entendimento dos mecanismos subjacentes ao processo de institucionalização.   

 Sob o ponto de vista empírico, a pesquisa apresenta e discute o caso da Caixa 

Econômica Federal, analisando o quanto a sua conformação estrutural e sua atuação no 

sistema financeiro, em particular no campo das organizações bancárias, foram influenciadas, e 

até mesmo moldadas, não apenas por sua natureza constituinte, mas sobretudo por um 

processo de institucionalização sofrido ao longo de sua existência, moldado pelas 

circunstâncias históricas pelas quais passou. 

1.2 Objetivos final e intermediários  

 O objetivo final do presente estudo foi o de analisar a presença do Estado no setor 

financeiro brasileiro, através do estudo da atuação de um de seus agentes junto ao segmento 

bancário nacional, mas teve também como objetivos intermediários:  

• Descrever a constituição e formação do sistema financeiro nacional e a 

caracterização do campo organizacional das organizações bancárias; 

• Identificar os elementos institucionalizantes e os tipos de interação entre os 

participantes do segmento bancário brasileiro. 

• Apresentar e analisar o processo de institucionalização da Caixa 

Econômica Federal. 

1.3 Delimitação do estudo 

 O trabalho pretendeu, através do estudo do fenômeno da institucionalização em 

empresas, lançar luzes sobre a presença do Estado no setor financeiro nacional. Sendo assim, 

fixou-se prioritariamente na identificação e análise daqueles componentes e elementos cuja 

tipificação já se encontra consolidada na formulação teórica das organizações, atendo-se às 

correntes da administração burocrática e do institucionalismo.   

 Também se limitou à análise de uma empresa pública federal do setor financeiro 

brasileiro, tomando-se o campo das organizações bancárias como o campo organizacional 

onde a instituição analisada atua. Dado que a pesquisa desenvolveu sua investigação a partir 

da evolução da empresa ao longo do tempo, adotou assim uma perspectiva de estudo 

histórico, destacando os fatos e circunstâncias considerados como incidentes críticos e 
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elementos fundadores do fenômeno observado. Procedeu a um levantamento histórico da 

participação da instituição no campo organizacional onde atua, promovendo uma análise 

detalhada que permitisse a identificação dos marcos de sua formação e estruturação.  

1.4 Relevância do estudo 

 O desempenho econômico-financeiro, na maioria das vezes, apresenta-se como tema 

de maior importância para o desenvolvimento organizacional, justificando muitas das 

iniciativas científicas que apontam em sua direção como a forma mais adequada para a 

compreensão do comportamento das organizações bancárias. No entanto, apesar de relevante, 

sua adoção como único marco de excelência empresarial pode se configurar como fator 

restritivo para uma compreensão mais abrangente dos resultados produzidos e alcançados 

pelas empresas e corporações.   

 A relevância do presente trabalho reside, portanto, no fato de proporcionar uma 

maneira alternativa para compreensão não somente do desempenho das organizações, em 

especial aquelas do setor público, mas também do entendimento dos motivadores e 

condicionantes de sua forma de comportamento e atuação.  

 Procurou com essa análise alternativa contribuir com elementos para o 

desenvolvimento de novas perspectivas que permitam o refinamento da formulação e do 

posicionamento estratégicos, das práticas de gestão e, em última instância, até mesmo da 

modelagem organizacional de empresas e organizações. 

 O tema em questão também se reveste de uma oportuna atualidade diante do 

recrudescimento da discussão acerca da presença e do papel do Estado e das empresas 

públicas na economia de uma forma geral e no segmento financeiro em particular, em 

decorrência dos desdobramentos da recente crise financeira internacional desencadeada, a 

partir do EUA, no final do ano de 2008. 

 A produção de um trabalho dessa natureza também fornece um novo conjunto de 

dados e informações que podem contribuir para o avanço dos estudos e pesquisas acerca do 

comportamento organizacional. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Teorias organizacionais 

 O estudo do pensamento administrativo, mediante o conhecimento do arcabouço 

teórico que sustenta o desenvolvimento das práticas organizacionais, pode ser considerado um 

elemento-chave na compreensão dos fenômenos corporativos. Seu conhecimento permite a 

transmissão das formulações, conceitos e experiências que possibilitam a constituição de uma 

visão crítica acerca do universo composto por empresas e organizações e que balizam a 

dinâmica social onde o homem se insere. Mas, como questiona Wahrlich (1986, p.66): 

“haverá de fato uma teoria geral das organizações?”  

 Não é de se imaginar que exista uma única visão para abordagem do tema. Tampouco 

que essa ou aquela linha epistemológica possa ser considerada mais ou menos válida ou 

verdadeira em relação às demais. O que se verifica é a existência de uma diversidade de 

possibilidades para o tratamento desse objeto de estudo e que ela reflete, de alguma forma, as 

peculiaridades e características daqueles que se dedicaram à transmissão desse conhecimento. 

E sendo assim, é compreensível que a experiência pessoal e a visão de mundo de cientistas e 

pesquisadores acabem por emprestar algumas cores na apresentação do tema. Daí a 

importância de se entender a riqueza que essa pluralidade representa e o quanto ela pode 

oferecer à adequada apreensão do pensamento administrativo. 

 Para Popper (1980, p. 373), por exemplo, as ciências sociais teóricas têm por tarefa 

principal a determinação das repercussões sociais não deliberadas das ações humanas 

intencionais. Segundo ele, elas poderiam assim colaborar para a formulação de regras 

tecnológicas de ordem prática indicando o que não podemos fazer.  

 Já Para Reed (2007, p. 64) “a criação teórica tem a responsabilidade de subverter 

convenções institucionalizadas e petrificadas em ortodoxias aceitas sem reflexão e que 

portanto nunca poderão caber inteiramente em modelos cognitivos e parâmetros conceituais 

estabelecidos”.  Mas salienta que sua concepção é forjada num contexto histórico e está 

“voltada para a construção e mobilização de recursos ideais, materiais e institucionais para 

legitimar certos conhecimentos e projetos políticos que deles derivam” (REED, 2007, p. 64).     

 Como assinala Paes de Paula (2008, p. 950), Maurício Tragtenberg, por sua vez, 

entende que as teorias administrativas devem ser tomadas como “produtos das formações 

socioeconômicas de um determinado contexto histórico que, ao manterem a divisão entre 



22 
 

planejadores e executantes do trabalho, perpetuam a opressão do trabalhador e impedem sua 

autonomia” e se expressam ideológica e operacionalmente como ideias desistoricizadas, que 

procuram esconder a verdadeira natureza da situação, no primeiro caso, e ao constituírem 

práticas, técnicas e intervenções consistentes com essas ideias, no segundo. 

 Bronzo e Garcia (2000, p.1) salientam que os processos científicos não se dissociam 

da práxis social, representando uma atividade desinteressada. Segundo os autores, quando 

uma teoria se apresenta “expressa os valores dominantes em contextos históricos específicos, 

se desdobra em perspectivas metodológicas de observação empírica e retorna, sob o recurso 

da análise e da reflexão, ao seu estado formal-teórico”.  E concluem que o que se coloca, no 

caso das teorias sociais, é a observação dos inevitáveis limites e mediações complexas que se 

colocam na atividade prática dos pesquisadores. A expectativa em relação aos estudiosos, 

segundo eles, é que seus valores e interesses nesse processo de análise sejam identificados, 

reconhecidos e tratados conscientemente no desenrolar de seu trabalho. 

 Nesta direção, Guerreiro Ramos (1963, p. 81-84), estabelece parâmetros que, segundo 

ele, devem orientar os que se aventuram no esforço de análise e compreensão dos fenômenos 

que se colocam como objeto de estudo. Inicialmente ressalta o autor a necessidade de adoção 

de um procedimento metódico que procure tornar sistemática a assimilação crítica de 

conhecimentos externos ao seu contexto, evitando-se assim a incorporação de modelos e 

formulações teóricas importados de outras realidades que não aquelas tomadas como foco de 

investigação. Seu método consiste em determinar os pressupostos referenciais, de natureza 

histórica, dos objetos e fatos da realidade, obedecendo-se antes a uma necessidade social do 

que simplesmente aos imperativos do conhecimento. Os principais elementos desse método 

podem ser sinteticamente assim apresentados: Atitude metódica, observação de regras e 

esforço de depuração de objetos que dificultem a percepção exaustiva e radical de seu 

significado. Coloca entre parênteses os aspectos diretos de sua análise e desobriga-se de toda 

afirmação ou aceitação desses aspectos afastando assim o processo natural muitas vezes 

empregado para consideração dos fatos; Não admissão da existência na realidade social de 

objetos sem pressupostos, a realidade social é sistemática e dotada de sentido. É permeada de 

valores. Os fatos da realidade social compõem conexões de sentido e possuem vínculo de 

significação; Noção de mundo, admite a reciprocidade de perspectivas e o relacionamento de 

consciência e objetos. Toma o mundo como o âmbito em que a individualidade e os objetos 

encontram-se numa infinita e complexa rede de referências; Perspectivismo, a perspectiva 

com qual se toma os objetos pode, em parte, também constituí-los. Uma vez portados para 
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outra perspectiva, não serão mais o que eram até então. O sentido de um objeto não ocorre de 

maneira isolada de um determinado contexto; Suportes coletivos e não individuais, tomar 

como própria a exigência de autoconformação surgida na sociedade onde se vive. Consciência 

da limitação imposta pelo contexto e da condição de instrumento de um saber operativo, fruto 

de uma lógica material, inerente à sociedade; Assimilação crítica da experiência estrangeira, 

longe de propugnar pelo isolacionismo, ou render-se a apelos de ordem regional ou nacional, 

o método é dirigido por uma aspiração ao universal, mediatizado, porém, pelo local, valendo-

se de critérios de seletividade; Atitude elaborada, apesar de o suporte coletivo decorrer de 

vivências populares, o método guerreiriano salienta a recorrência à diversidade de 

conhecimentos e o emprego de questionamentos que só são efetivados mediante o estudo 

sistemático e raciocínio rigoroso. Não se trata de impressionismo, segundo Guerreiro Ramos, 

mas, para alcançar uma validade científica, precisa justificar-se, baseado em esforço reflexivo, 

capaz de demonstrar, de modo consistente, todos os seus fundamentos. 

 A teoria organizacional pode ser revisada por intermédio de seis modelos 

interpretativos que formariam, segundo Reed (2007, p. 66), o campo intelectual de conflitos 

históricos em que ela se desenvolveu:   

“esses modelos conformaram o desenvolvimento dos estudos organizacionais por pelo menos um 
século, à medida que forneceram: a gramática por meio da qual narrativas coerentemente estruturadas 
podem ser construídas e difundidas; os recursos simbólicos e técnicos por meio dos quais a natureza da 
organização pode ser discutida; e um conjunto de textos e discursos compartilhados que podem ser 
usados para mediar debates entre audiências leigas ou especialistas”.   

 De acordo com esta abordagem, o espectro organizacional estende-se desde o 

paradigma racional-científico, surgido a partir dos estudos que tiveram origem no final do 

século XIX, até as novas soluções que passam a repensar o relacionamento indivíduo-

comunidade que, nesta nova virada de século, modifica-se radicalmente em função da fluidez 

do contexto sócio-político. Entre esse dois extremos, alternam-se correntes que têm nas 

relações humanas, no mercado, no poder e no conhecimento o núcleo de sua fundamentação. 

 Os estudos organizacionais começaram a se desenvolver a partir do século XIX com 

as observações decorrentes das transformações impostas pelo capitalismo industrial nascente 

(SILVEIRA, 2008, p. 1109). A inflexão das mudanças sociais e econômicas ocorridas na 

esteira do controle e administração dos novos meios de produção chamou a atenção de 

cientistas e pensadores que buscavam determinar os impactos sócio-políticos da nova era em 

que a humanidade ingressava. O surgimento das primeiras grandes unidades organizacionais e 

a eclosão de um estado administrativo colocaram-se como símbolos de um novo modo de 
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organização da sociedade, criando as condições e espaço para surgimento do paradigma 

racional-científico (REED, 2007, p.61).  

 Sob esse prisma, Bronzo e Garcia (2000, p. 5) observam que as organizações passaram 

a ser tomadas como “um sistema autônomo, centrado em sua eficiência interna e capaz de 

operar satisfatoriamente em limites bem específicos”. E sendo assim, o seu desempenho 

decorre de controles objetivos sobre o trabalho. 

 O racionalismo deixou marcas profundas no campo organizacional, mas também 

“repercutiu ideologicamente no desenvolvimento político de instituições e estruturas 

econômicas durante o princípio e meados do século XX, tornando as corporações e o estado 

político ‘alcançáveis pelo conhecimento’” (REED, 2007, p.61). Além disso, elevou a teoria e 

prática da administração organizacional de uma arte para um corpo sistematizado de 

conhecimentos, possibilitando até mesmo transações com o capital cultural e o simbolismo da 

ciência. 

 Mas a impessoalidade do modelo racionalista assim como a necessidade de se 

encontrar novas formas que pudessem lidar com a crescente complexidade que as 

organizações adquiriam nas primeiras décadas do século XX deslocaram o eixo dos estudos 

organizacionais para a busca de “uma nova fonte de autoridade e controle dentro dos 

processos e estruturas da organização” que surgia, dando “espaço para que o pensamento 

organicista prosperasse onde antes as formas de discurso mecanicista predominavam” (REED, 

2007, p. 69).   

 As instabilidades e incertezas que cercavam os anos 1930 e 1940 viram emergir um 

conjunto de novas preocupações entre os teóricos. A problemática da autoridade, da 

cooperação e do senso de comunidade que se impunha no âmbito das organizações reclamava 

com urgência um novo posicionamento acerca de sua missão, que não poderia mais se limitar 

ao mero provimento de bens e serviços, mas também complementar o projeto social humano. 

E este foi o quadro no qual ganhou impulso a perspectiva das relações humanas, que passou a 

“dar ênfase aos aspectos informais das interações entre indivíduos e entre grupos nos 

contextos produtivos” e “complementou os pressupostos da abordagem que lhe antecedeu” 

(BRONZO e GARCIA, 2000, p. 6). 

 A organização eficaz passou a ser aquela capaz de “facilitar e sustentar a realidade 

sociopsicológica de cooperação espontânea e estabilidade social em face das mudanças 

econômicas, políticas e tecnológicas que ameaçam a integração do indivíduo e do grupo 
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dentro de uma comunidade mais ampla” (REED, 2007, p.70).  A organização passa a ser vista 

como um sistema social que busca um equilíbrio com o ambiente dinâmico no qual se situa. 

Ainda segundo Reed, citando Silverman, Clegg e Dunkerley, foi “a interpretação estrutural-

funcionalista da abordagem sistêmica que assumiu proeminência dentro da ‘análise 

organizacional’ e que dominaria o desenvolvimento teórico e a pesquisa empírica desse 

campo entre os anos 1950 e 1970” (2007, p.70).  O funcionalismo estrutural viabilizou, 

segundo ele, a adaptação das organizações ao ambiente, despolitizando os processos de 

tomada de decisão e transformou os conflitos em questões técnicas que poderiam ser 

solucionados no âmbito administrativo. 

 A adaptação das organizações ao ambiente, no entanto, mostrou-se um tanto mais 

problemática do que supunha o modelo organicista. A busca pelo equilíbrio passou a exigir 

delas, como buscou demonstrar também a abordagem econômica das organizações, o 

preenchimento das lacunas apresentadas pelo mercado, que insistiam em fazer ruir o edifício 

do ajuste perfeito entre preços e custos, preconizado pela teoria neoclássica. Na qualidade de 

agentes e protagonistas desse mercado, chamaram atenção para formação dos custos de 

transação que permeavam as relações econômicas de troca. Williamson (1990 apud REED, 

2007, p. 73) chamava atenção para a necessidade de uma teoria “mais sensível às limitações 

institucionais em que são conduzidas as transações econômicas”, suscitando o 

desenvolvimento de estudos mais focados nas estruturas corporativas de administração e na 

sua ligação com as funções organizacionais. Esta abordagem dirige sua atenção para a 

“análise de uma realidade micro, localizada, essencialmente focada na comparação entre as 

dinâmicas institucionais, e que em parte contesta o modelo neoclássico das firmas e passa a 

entendê-las como estruturas de governança”, como afirmam Bronzo e Garcia (2000, p. 12). 

Observa-se, assim uma espécie de lógica evolucionária que condiciona a atuação individual e 

coletiva aos ditames da eficiência e mesmo da sobrevivência, que ultrapassam a influência 

humana. 

 Ao se aproximar do mercado, no entanto, as abordagens teóricas da organização 

passaram a orientar o seu foco à análise dos desdobramentos decorrentes do caráter cíclico 

que o mesmo apresenta e deixaram escapar as questões relativas às estruturas e lutas de poder 

no plano interno às organizações, por meio das quais se manifestam as respostas às pressões 

econômicas supostamente objetivas’ e neutras (REED, 2007, p.74). Na opinião de Reed, o 

poder fundamenta toda uma teoria das organizações em franca oposição às correntes que a 

antecederam. Vale-se de elementos sociais e individuais que acabam por influenciar e até 
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mesmo moldar as organizações que, sob esta perspectiva, apresenta-se como o espaço onde 

ocorrem as disputas e a defesa de interesses. Seus críticos, no entanto, afirma Reed, 

questionam a consistência analítica e a capacidade explicativa de um arcabouço teórico 

limitado para enfrentar as complexidades materiais, culturais e políticas da dinâmica 

organizacional.  

 As mudanças organizacionais são tomadas pela corrente que tem no conhecimento a 

sua fundamentação teórica como uma espécie de “mosaico temporário de interações e 

alianças táticas, que formam redes mutáveis e relativamente instáveis de poder, tendendo à 

decadência e dissolução internas” (REED, 2007, p. 76). Segundo essa corrente, as 

especializações são fontes naturais de poder que garantem aos seus detentores recursos e 

projeção política muito mais significativos que o retorno econômico de seu exercício, sendo 

que peritos e especialistas acabam alcançando posição estratégica na institucionalização de 

formas de poder. Assim, um conjunto de conhecimentos passa a interagir no seio da 

organização fazendo eclodir um arranjo circunstancial e contingente que termina por 

determinar a estrutura que a sustenta e na qual os principais atores procuram direcionar a 

organização, estabelecendo redes de relacionamento dinâmicas e ambíguas. 

 Finalmente, o sexto modelo interpretativo apresentado por Reed tem nas escalas de 

justiça a sua fundamentação nuclear. A discussão em torno dos trabalhos dessa corrente fixou 

suas preocupações na tipificação do “controle corporativo predominante nas organizações 

contemporâneas e em suas bases de julgamentos morais e políticos sobre justiça e 

imparcialidade, em contraste com outros valores” (2007, p. 78-79). Analisa a 

institucionalização da distribuição e disposição das forças atuantes no arranjo final de poder, 

que se sobrepõe sobre as atuações individuais ou particulares. Destaca o papel estratégico que 

a institucionalização de práticas que permeiam as estruturas e processos organizacionais 

assume no controle da “formação e reforma dos sistemas de regras que guiam a ação política 

e econômica” (DIMAGGIO & POWELL, 1991, p. 28, apud REED, 2007, p.79).   

 Sacomano Neto e Truzzi (2002, p. 34) em sua apresentação das Perspectivas 

Contemporâneas em Análise Organizacional destacam que “a multiplicidade de correntes em 

teoria organizacional recebe influência das mais diversas áreas, tais como: engenharia, 

sociologia, psicologia social, administração, antropologia, biologia, política, economia, entre 

outras. Por este fato, a teoria das organizações abre vários caminhos analíticos, principalmente 

pela sua interdisciplinaridade, revelando uma riqueza inerente em seus estudos”.   
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 Mas esse entendimento não se alinha com a aguda percepção do mestre Guerreiro 

Ramos (1989, p.69) que afirma que justamente pelo fato de ter sido “tão indiscriminadamente 

receptivo a influências vindas de tantas áreas diferentes de conhecimento” o campo da teoria 

organizacional parece ter perdido a consciência de sua missão específica. Embora sem deixar 

de reconhecer os méritos e vantagens da interdisciplinaridade, argumentava que era preciso 

evitar a confusão de divagações abstratas, sem qualquer força ou direção.  Constatou ele que 

“a disciplina organizacional contemporânea não desenvolveu a capacidade analítica 

necessária à crítica de seus alicerces teóricos e, em vez disso, em grande parte toma 

emprestadas capacidades exteriores” (1989, p. 118).  A saída, segundo o autor, deveria partir 

de seus próprios fundamentos epistemológicos, sob pena de perpetuar-se como mera 

expressão ideológica das condições vigentes. Somente assim, afirmava, a teoria 

organizacional, poderia se redefinir sobre bases substantivas. O mesmo pensam Bronzo e 

Garcia que encontram em Chalmers e Japiassú o correspondente apoio para sua concordância:   

O caminho que nos parece seguro para ultrapassar certos problemas empíricos no campo da 
Administração compreenderia o reconhecimento da natureza epistemológica implícita nas teorizações 
organizacionais, considerando a epistemologia enquanto leitura crítica da teoria e dos paradigmas 
sociais, enquanto uma reflexão acerca dos pressupostos que se colocam nas bases de todo o saber 
(CHALMERS, 1993; JAPIASSÚ, 1979 apud BRONZO e GARCIA, 2000, p.5). 

 O percurso a ser percorrido para superação desse obstáculo, segundo Guerreiro 

Ramos, é longo e deve se pautar por uma série de diretrizes para que alcance essa redefinição. 

Em primeiro lugar, lembra que diante da diversidade de necessidades humanas são 

necessários também múltiplos de cenários sociais, salientando tanto a possibilidade de sua 

categorização quanto a formulação individualizada das suas condições operacionais 

específicas. Afirma que o comportamento administrativo é uma conduta humana determinada 

por imperativos econômicos e manifesta-se em conformidade com o sistema adotado para o 

atendimento de suas necessidades. Os cenários organizacionais correspondem a categorias de 

tempo e espaço e se apresentam como expressões particulares dentro da ecologia global da 

existência humana. Existem também, aponta Guerreiro Ramos, sistemas cognitivos 

específicos para cada cenário organizacional e suas regras de cognição “constituem caso 

particular de uma epistemologia multidimensional do planejamento de cenários 

organizacionais” (1989, p. 136). Finalmente, salienta que cenários sociais demandam espaços 

distintos no contexto geral da sociedade preservando, porém, vínculos de 

interrelacionamentos. 
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 Guerreiro Ramos coloca a produção como o pressuposto básico para edificação de um 

novo arcabouço teórico para o estudo das organizações. Mas adverte que é preciso tomá-la, ao 

mesmo tempo, como uma questão técnica e moral. Não se trata de uma atividade 

simplesmente mecanomórfica, mas “um resultado da criativa satisfação que os homens 

encontram em si mesmos”. É uma questão moral em virtude dos seus efeitos sobre a natureza 

como um todo, que só pode perdurar, segundo ele, mediante a proteção de seus processos de 

recuperação.  

 2.2  Administração burocrática 

 Clegg (1990, p. 31), ao lembrar o resgate das reflexões de Max Weber por Selznick e 

Merton, salienta que seu interesse passava ao largo da teorização das organizações. A 

preocupação original do pensador alemão, destaca o autor, estendia-se à análise e à 

“compreensão das principais culturas mundiais e da sua relação com a modernidade secular e 

racional, tendo por base as religiões mundiais com maior importância”. Mas lembra que, 

apesar do testemunho dos vários fundadores da sociologia do nascimento da modernidade, e 

cita dentre eles Comte, Saint-Simon, Durkheim e Marx, sua produção não foi muito 

empregada no desenvolvimento do estudo sistemático das organizações. Segundo Clegg, “esta 

honra apenas foi concedida às reflexões de Weber, mais precisamente à sua análise da 

burocracia, da vida económica em geral e a da afinidade electiva existente entre a ‘ética 

protestante’ e o ‘espírito do capitalismo’“ (1990, p.31). Para efeito deste estudo, interessa-nos 

em particular as reflexões weberianas acerca da burocracia, mais especificamente, dos seus 

desdobramentos para a administração.  

 A afinidade resultante da intersecção entre os estudos sociológicos de Weber e o 

estudo sistemático das organizações demonstrou, ao longo do tempo, ser uma das mais ricas 

fontes para o entendimento dos mecanismos presentes no cotidiano de empresas e instituições. 

A sentença do pensador alemão, segundo a qual a racionalização do mundo o levaria 

inevitavelmente à camisa de força do controle burocrático, soa quase como um vaticino e 

ainda hoje se mostra presente nos Estados, sociedades e organizações. 

 Para Weber (2007, p. 187) a burocracia manifestava-se como uma forma de 

dominação, segundo ele um dos elementos mais importantes da ação social, devendo esta ser 

bem compreendida para a adequada apreensão da primeira. Em sua sociologia da dominação, 

Weber constata que nem toda ação social apresenta uma estrutura que implica em dominação, 

mas mesmo assim destaca o considerável papel que ela desempenha mesmo onde não se 
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manifesta à primeira vista. É ela que, de acordo com ele, constitui o primeiro impulso a 

determinar sua orientação para um objetivo. Trata-se de um caso especial de poder que, 

embora muitas vezes sirva-se do interesse econômico para sua fundação e conservação, não 

tem apenas neste o seu fim último. Sendo assim, a dominação é considerada um fator 

relevante para a economia e, em certo grau, até mesmo condicionada por ela (WEBER, 2007, 

p.187-188). 

 A dominação como meio de imposição da vontade própria a terceiros pode se 

apresentar de diversas formas, mas Weber destaca dois tipos principais, os quais considera 

radicalmente opostos: a dominação em virtude de interesses específicos (especialmente em 

virtude de uma situação de monopólio) e a dominação decorrente de autoridade (poder de 

mando e dever de obediência). A primeira se impõe em virtude de influências que podem 

fazer valer em razão de uma propriedade garantida (ou de uma habilidade disponível no 

mercado) e que se exerce sobre a ação formalmente ‘livre’, aparentemente direcionada para 

interesses próprios dos dominados. Já a segunda, apoia-se “num dever de obediência ... 

considerado sem quaisquer motivos e interesses” (2007, p. 188-189). A dominação derivada 

de uma situação de monopólio, alerta Weber, pode em certos casos, e por diversas 

circunstâncias, degenerar gradualmente para um tipo autoritário, mas essa análise não é o foco 

do presente trabalho. Interessa-nos aqui, sobretudo, a dominação do segundo tipo, a 

dominação em virtude de autoridade, que tem nas instâncias administrativas um bom exemplo 

de sua manifestação, e é apresentada por Weber (2007, p.191) como sendo: 

uma situação de fato, em que uma vontade manifesta (“mandado”) do “dominador” ou dos 
“dominadores” quer influenciar as ações de outras pessoas (“dominado” ou dos “dominados”) e, de 
fato, as influencia de tal modo que estas ações, num grau socialmente relevante, se realizam como se os 
dominados tivessem feito do próprio conteúdo do mandado a máxima de suas ações (“obediência”).     

 Weber é taxativo quando declara que toda dominação manifesta-se e funciona como 

administração. Isso porque a administração necessita do controle do poder de mando 

(dominação) por alguém que possa dirigi-la. Em alguns casos, assinala o autor, a autoridade 

que detém o poder de mando apresenta-se como uma espécie de servidor dos dominados, 

considerando-se uma administração democrática quando baseia-se na presunção da 

qualificação igual de todos para orientação dos assuntos comuns e quando atenua o poder de 

mando. Neste modelo, as funções são distribuídas por meio de mecanismos aleatórios de 

escolha ou através de eleições, para períodos de duração limitada, concentrando-se as 

decisões mais importantes nas mãos dos escolhidos e deixando a administração dos assuntos 

correntes aos demais membros da associação. No entanto, Weber adverte que uma vez 
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detendo, por mínima que seja a extensão da competência administrativa, a posição de mando 

tende naturalmente a desembocar, partindo de uma administração servidora, numa expressa 

posição dominante, sendo verificada a necessidade de adoção de dispositivos democráticos 

para sua contenção (2007, p. 193).  

 As principais características de uma administração democrática manifestam-se em 

associações localmente limitadas e nas quais se distinguem nitidamente a situação social dos 

membros; apresentam um conjunto de tarefas relativamente simples e estáveis; e possuem 

certo grau “de desenvolvimento da competência de avaliar, objetivamente, meios e fins” 

(2007, p.193). Outra característica das administrações democráticas destacada por Weber é a 

sua instabilidade. As funções administrativas, segundo ele, estão frequentemente sujeitas à 

apropriação por parte daqueles que se diferenciam economicamente, por possuírem mais 

tempo e condições de se dedicarem a essa tarefa do que os demais membros limitados por sua 

dedicação às suas atividades profissionais.  

 Além destes, também se habilitam à apropriação das funções administrativas os 

honoratiores, que Weber apontara anteriormente como aqueles “portadores de uma honra 

específica vinculada à condução [de sua] vida” (2007, p.194), mas que agora acrescentam ao 

seu prestígio a capacidade para o exercício da administração social e da dominação como 

dever honorífico, decorrente de sua situação econômica. O prestígio social decorre também 

por outros motivos e, em muitos casos, concentra-se naqueles membros nos quais a idade e a 

experiência lhes conferem uma honra que é bastante distinta daquela encontrada na 

democracia direta racionalizada e conferida em virtude da situação econômica. Esse prestígio 

relativo faz dos anciões, honoratiores naturais nas “comunidades cuja ação social se orienta 

pela ‘tradição’” (2007, p.195). Mas tal prestígio muitas vezes se confina ao nome que tais 

membros trazem consigo como marca de sua origem, pois não raro terminam destronizados 

por diferenciações de ordem econômica (caso dos honoratiores econômicos vistos 

anteriormente) ou estamental (quando seu poder e honra derivam da extensão ou natureza da 

propriedade). 

 O vislumbre da obtenção ou conservação da administração democrática pelos não-

possuidores, ou por grupos econômicos destituídos de prestígio social, pode apresentar-se, 

segundo Weber, como uma oportunidade para enfrentamento dos honoratiores, consumando-

se na forma (causa) de um partido em franca luta pelo poder. Neste caso, destaca o autor,  

“a democracia com administração direta” perde, necessariamente, seu caráter específico, que contém 
“dominação” apenas em germe , pois todo partido autêntico é um complexo que luta pela dominação 
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em seu sentido específico e, portanto, tem a tendência – por mais oculta que seja – de assumir uma 
estrutura claramente hierárquica (2007, p. 195)                              . 

 Quando se trata de administração de massas, o conceito de democracia adquire, de 

acordo com o autor alemão, uma dimensão radicalmente diversa àquele aplicado aos 

pequenos grupos caracterizados pelas relações de vizinhança ou mesmo pessoais, sendo 

impossível, neste caso, procurar por fenômenos homogêneos. Numa perspectiva temporal 

mais dilatada, o desenvolvimento qualitativo e quantitativo das tarefas administrativas tende a 

preservar um segmento de funcionários que deve assegurar a superioridade técnica reclamada 

pela administração dos assuntos públicos, fundada tanto na capacitação quanto na experiência, 

o que sugere uma “formação social especial e perene para os fins administrativos” e o 

exercício da dominação (2007, p.197).     

2.2.1 Dominação por meio da organização 

 Para Weber a disponibilidade para o arranjo permanente de repartição dos poderes de 

mando e de coação entre os participantes e beneficiados de um regime de dominação é 

condição básica para a sua existência. Esse arranjo se apresenta sob a forma de uma estrutura 

que reflete os princípios de “organização” que, aliados à natureza geral das relações entre 

senhores (ou seu aparato, pessoas cujo poder de mando foi obtido por meio de delegação dos 

senhores) e dominados, estabelecem a forma de distribuição de poder em uma associação.  

 Nesse sentido, Reed (2007, p.75) afirma que “o caráter relacional do poder como 

recurso ou capacidade distribuídos de forma diferenciada”, quando bem articulados pelos 

atores sociais, determina “relações hierarquicamente estruturadas de autonomia e 

dependência”, levando à “priorização das formas institucionais e aos mecanismos”, através 

dos quais o poder foi obtido.  

 Tal esquema de dominação, no entanto, necessita ainda, em grau elevado, de uma 

autojustificação, como explica Weber, capaz de lhe conferir a legitimidade necessária à sua 

subsistência: 

A “validade” de um poder de mando pode expressar-se num sistema de regras racionais estatuídas 
(pactuadas ou impostas) que, como normas universalmente compromissórias, encontram obediência 
quando a pessoa por elas “autorizada” a exige. Neste caso, o portador individual do poder de mando 
está legitimado por aquele sistema de regras racionais, sendo seu poder legítimo, na medida em que é 
exercido de acordo com aquelas regras. Obedece-se às regras e não à pessoa, ou então baseia-se o poder 
de mando em autoridade pessoal. Esta pode encontrar seu fundamento na tradição sagrada, isto é, no 
habitual, no que tem sido assim desde sempre, tradição, que prescreve obediência diante de 
determinadas pessoas ou, ao contrário, pode basear-se na entrega ao extraordinário; na crença no 
carisma, isto é, na revelação atual ou na graça concedida a determinada pessoa – em redentores, 
profetas e heroísmo de qualquer espécie (2007, p. 197-198). 
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 Através de seus tipos ideais, afirmam Moraes et al. (2003, p. 58) “Weber (1979) dá a 

conhecer e a compreender os aparatos ideológicos que perpetuam e justificam a racionalidade 

no capitalismo ocidental” e traz à tona as relações e comportamentos dos indivíduos no 

interior das organizações.  

 Quando as regras racionais são o fundamento no qual se apoia uma relação 

associativa, surge então a burocracia e a rotinização da autoridade no estudo dos tipos ideais 

identificados por Weber foi o ponto-chave que o levou a enxergar nela a forma mais poderosa 

das formas de dominação. Não tardou até que ele antevisse a sua predominância e apontou o 

Estado moderno como uma de suas mais destacadas expressões. 

2.2.2  A administração burocrática 

 Como assinala Cohn (1979, p. 123), o quadro administrativo atua como uma espécie 

de mediador entre dominadores e dominados e, à medida que se aproxima do tipo burocrático, 

cada vez mais se reveste de um caráter privilegiado.  

 Weber apontou a superioridade técnica que a burocracia apresentava diante das demais 

formas de gestão como o componente constitutivo que a levaria a neutralizar a dimensão 

humana que a gerou. Mas a imposição da burocracia como forma de racionalidade 

organizacional, no entanto, não aflorou ocasionalmente. Weber enxergou nela uma 

manifestação da modernidade, uma necessidade diante da imprevisibilidade e da incerteza que 

ameaçavam a administração e a realização de negócios, de maneira que pudessem ser 

concretizados “de forma precisa, contínua, sem ambiguidades e com a maior celeridade 

possível” (WEBER, 1940, apud CLEGG, 1990, p.41). Acreditava que essa superioridade seria 

a razão determinante de seu triunfo sobre as demais formas de organização, pois se ajustava 

perfeitamente aos requerimentos dos novos tempos, sobretudo do modelo capitalista e sua 

economia de mercado. Também via a racionalidade como um processo que atingia quase 

todos os aspectos da vida social, podendo “assumir diferentes proporções, com enfoques que 

variam conforme o padrão de ação adotado pelos indivíduos em determinado contexto sócio-

histórico” (FARIA e SILVEIRA, 2006, p.6) e que podia ser de dois tipos: a racionalidade 

formal, centrada nos meios racionais calculáveis para atingimento de objetivos; e a 

racionalidade real, quando conceitos cada vez mais precisos e abstratos concorrem para a 

abolição de todas as explicações de ordem mística, tradicional ou quaisquer outras não 

apoiadas pela razão ou pela técnica. Ressalta, entretanto, que os meios continuam 

relacionados aos objetivos estabelecidos.  
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 A modernidade trouxe, na visão weberiana, a derrocada dos valores supremos do 

mundo, que seriam aos poucos varridos pela calculabilidade da racionalidade formal, 

esvaziando o sistema de crenças que precedeu a “racionalidade técnica da vida 

contemporânea”, como afirma Clegg (1990, p.42), advertindo, no entanto, que:  

“Weber não era um proponente ingénuo ou ignorante da racionalidade burocrática. O autor não 
acreditava que o desespero, por si só, fosse suficiente para fazer com que a burocracia vencesse, 
considerando que o principal trunfo desta forma era o facto de constituir um instrumento ou uma 
ferramenta com uma superioridade técnica inigualável. Assim, dada esta natureza instrumental, era 
pouco provável que existisse uma outra via mais produtiva, para onde o desespero pudesse ser 
canalizado”. 

     Do ponto de vista político a burocracia apresenta-se como um instrumento útil, capaz 

de fornecer à liderança política um corpo administrativo confiável e apropriado ao exercício 

de sua autoridade, independentemente de sua natureza, seja ela democrática ou despótica. No 

entanto, a convivência entre as duas instâncias, política e burocrática, será marcada por certa 

tensão, dado que a burocracia também desenvolve mecanismos próprios de poder que se 

contrapõem aos interesses políticos na tentativa de preservar sua hegemonia. Assim, se 

desenrola uma luta pelo controle das organizações colocando a impessoalidade e o tecnicismo 

burocrático de um lado e os subterfúgios políticos de outro.  

 Da mesma forma que ocorre com a liderança política, é possível também vislumbrar 

um antagonismo inevitável entre burocracia e democracia. Embora aparentemente a 

burocracia introduza na sociedade e organizações elementos de ordem democrática 

(impessoalidade e critérios técnicos de recrutamento, por exemplo), pode-se imaginar que, ao 

mesmo tempo, ela imponha barreiras de acesso aos seus quadros. Isso porque, dado que exige 

uma condição de qualificação para acolhimento de seus integrantes, poderia estar filtrando a 

participação de indivíduos que não dispusessem de condições materiais para alcançar tal 

credenciamento. 

 Como afirma Clegg (1990, p.44), “na base da burocracia estão as crenças dos seus 

membros na legitimidade de sua existência, dos seus protocolos, do seu pessoal e das suas 

políticas”. Os pressupostos que a determinam bem como a sua natureza fornecem uma série 

de elementos simbólicos e de alto teor valorativo que, em larga medida, guardam grande 

aproximação com aqueles encontrados na base dos processos institucionalizantes verificados 

nas organizações modernas e que são de grande interesse para o presente estudo. Sendo assim, 

sua apresentação e caracterização são absolutamente indispensáveis para a compreensão dos 

fenômenos mais adiante analisados.  
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 Segundo a concepção weberiana, o funcionamento de organização burocrática se dá 

mediante a presença de alguns princípios considerados básicos para a sua caracterização: o 

primeiro deles é a existência de um regime de competências, fixado por regulamentos 

administrativos, que estabelece: a distribuição fixa de atividades regulares destinadas ao 

cumprimento dos objetivos da organização; uma distribuição, determinada por regras também 

fixas, dos poderes de mando que garantem a execução dessas atividades; e um conjunto de 

providências planejadas destinado a execução das atividades por meio de pessoal qualificado, 

contratado especialmente para este fim. A presença desses fatores, segundo Weber, garante a 

existência de uma autoridade burocrática, ou de uma empresa burocrática. O segundo 

princípio é a presença de uma hierarquia de cargos, ou seja, de um sistema regulamentado 

que delimite as instâncias de mando e subordinação, bem como instrumentos de fiscalização 

que controle o seu funcionamento. O funcionamento da burocracia pressupõe também a 

existência de um escritório destinado a abrigar o conjunto de funcionários que trabalham 

numa instituição administrativa e também o aparato correspondente de objetos e documentos  

que ela reúne no desenrolar de suas atividades (WEBER, 2007, p. 199). A burocracia segrega 

a atividade oficial da esfera da vida privada de seus funcionários. As atividades oficiais 

demandam preparo e especialização intensivos para o seu exercício e, uma vez o cargo 

estando plenamente desenvolvido, exige regime de dedicação de seus funcionários que não 

raro ultrapassam o tempo de trabalho delimitado para sua permanência obrigatória no 

escritório. A administração dos seus quadros é regida por um conjunto de regras cujo domínio 

e conhecimento é de domínio de seus funcionários.  

 Em função desses princípios, o modelo burocrático weberiano constata a 

transformação dos seus cargos em verdadeiras profissões, pois exige formação específica que 

é tomada como pré-requisito para sua ocupação. O exercício do cargo não se resume à 

detenção de uma fonte de remuneração, mas sim à “aceitação de um específico dever de 

fidelidade em troca de uma existência assegurada”. Tal fidelidade é de ordem impessoal e 

objetiva e encontra-se impregnada de “’ideias de valores culturais’, imaginadas para serem 

realizadas numa comunidade: ‘Estado’, ‘igreja’, ‘comunidade’, ‘partido’, empresa’” 

(WEBER, 2007, p.200-201). 

 No que tange ao corpo funcional, observa-se que os ocupantes dos cargos burocráticos 

terminam por aspirar pela estima social estamental, decorrente do posicionamento hierárquico 

da posição que ocupam, e geralmente ela é obtida. Mas ocorre também o preenchimento de 

posições mediante o consentimento de funcionários nomeados, sendo que ocorrem 
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“fenômenos semelhantes, favoráveis ao isolamento do funcionalismo, à maneira de uma 

corporação, surgem tipicamente na base [de um] funcionalismo patrimonial” (WEBER, 2007, 

p.201). 

 A nomeação por instância superior é a característica básica do funcionário burocrático. 

Num esquema de dominação no qual os dominados elegem os funcionários, rompe-se o 

caráter burocrático, pois tendem a enfraquecer os vínculos hierárquicos. Porém, é preciso 

observar atentamente os mecanismos pelos quais essa escolha se processa, pois, em muitos 

casos, a eleição transforma-se em simples aclamação de um candidato o que, embora altere de 

certa forma o vínculo do escolhido com as instâncias superiores, não descaracteriza 

totalmente o seu caráter burocrático. O funcionário diretamente nomeado, por sua vez, age 

com maior rigor técnico, pois tal atitude poderá trazer reflexos em seu encarreiramento, mas 

as relações de fidelidade, no entanto, acabam predominando sobre estas. 

 A permanência no cargo também é considerada regra efetiva no modelo burocrático 

weberiano. Tomando-a por vitaliciedade do cargo, Weber explica que não se trata de um 

direito de posse, mas apenas garantias formais contra o seu afastamento arbitrário, uma vez 

que ela não significa um obstáculo intransponível que impeça a ascensão dos funcionários que 

se sobressaiam por seu valor e aplicação técnica. Até porque a ordem hierárquica da 

burocracia enxerga na carreira outro esteio de sua existência, determinando o caminho a ser 

trilhado por seus participantes. A carreira também determina os níveis de remuneração do 

funcionalismo que são tomados, junto com o tempo de serviço, como critérios estamentais 

para o seu cálculo. A segurança da subsistência e a estima social decorrentes da posição 

ocupada são grandes atrativos do quadro burocrático. 

 Do ponto de vista econômico, a burocracia carece de um fluxo contínuo de receitas 

para financiar sua conservação e, em função disso, apresenta-se de forma mais vigorosa onde 

a economia monetária encontra-se mais desenvolvida. Neste caso, o desenvolvimento 

quantitativo de seus quadros passa a ser determinante para a sua perpetuação, pois a 

inexistência de um aparato que sustente a estrutura administrativa demandada pela expansão 

econômica é apontada por Weber (2007, p. 208-210) como a causa da derrocada de inúmeros 

esquemas de dominação. Mas ao aumento quantitativo do modelo burocrático deve 

corresponder ainda um desenvolvimento interno de ordem qualitativa, capaz de lidar com a 

complexidade emergente das exigências técnicas e administrativas que a sua expansão 

acarreta. 
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 Como lembra Clegg (1990, p.42), foi exatamente a superioridade técnica da 

burocracia que Weber apontou como a razão de sua prevalência sobre as demais formas de 

organização. Segundo ele: 

 A relação entre um mecanismo burocrático plenamente desenvolvido e as outras formas [de 
organização] é análoga à relação entre uma máquina e os métodos não-mecânicos de produção de bens. 
Precisão, rapidez, univocidade, conhecimento da documentação, continuidade, discrição, uniformidade, 
subordinação rigorosa, diminuição de atritos e custos materiais e pessoais alcançam o ótimo numa 
administração rigorosamente burocrática (especialmente monocrática) exercida por funcionários 
individuais treinados, em comparação a todas as formas colegiais ou exercidas como atividade 
honorária ou acessória (WEBER, 2007, p. 212).  

 Para Helal e Neves (2008, p.6), o ápice da modernidade ocidental se deu quando 

capitalismo e burocracia se encontraram. Weber encontrou nesta última as respostas para as 

exigências do capitalismo moderno que reproduzia, em muitas de suas organizações de grande 

porte, o arquétipo burocrático. Somente ela, afirmam os autores, seria capaz de atender aos 

requerimentos das relações comerciais baseadas, exclusivamente na crescente precisão, 

continuidade e, acima de tudo, na rapidez das operações.   

 A pressão contínua para a pronta reação da administração diante de situações cada vez 

mais aceleradas pelo desenvolvimento dos novos meios de comunicação fazia da ordem 

burocrática o instrumento ideal para enfrentar o novo quadro em que ingressava a economia 

mundial, sobretudo promovendo a concentração, nas mãos dos senhores, dos meios de serviço 

materiais.     

   A organização burocrática, na visão weberiana, impôs-se pelo nivelamento (pelo 

menos relativo) das diferenças econômicas e sociais para ocupação de seus quadros, em 

função da existência de regras abstratas associadas ao exercício da dominação que afastava os 

privilégios sociais, materiais ou honoríficos já existentes dos deveres administrativos. E “uma 

vez plenamente realizada, pertence aos complexos sociais mais dificilmente destrutíveis” 

(WEBER, 2007, p. 222).  

 Embora tenha visto que nos Estados modernos a burocratização avançasse de forma 

expressiva, Weber era reticente quanto a afirmação de que isso fosse uma evidência do 

aumento universal do poder da burocracia em seu interior. Segundo ele: “o fato de que a 

organização burocrática é o meio de poder tecnicamente mais desenvolvido nas mãos de quem 

dispõe dela nada revela sobre o grau em que a burocracia, como tal, consegue impor suas 

ideias dentro do complexo social em questão” (WEBER, 2007, p. 224-225). Pouco antes de 

apresentar sua síntese acerca da dominação burocrática, também assinala que o poder da 

burocracia plena é sempre muito grande e ou até mesmo enorme. Conclui o autor que: 
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A estrutura burocrática é por toda parte um produto tardio do desenvolvimento. Quanto mais 
retrocedemos no processo de desenvolvimento, tanto mais típico é para as formas de dominação a 
ausência da burocracia e do funcionalismo, em geral. A burocracia é de caráter “racional”: regra, 
finalidade, meios, impessoalidade “objetiva” dominam suas atitudes. Por isso, seu surgimento e sua 
divulgação tiveram por toda parte efeito “revolucionário” naquele mesmo sentido especial, ainda a ser 
exposto, que caracteriza o avanço do racionalismo, em geral, em todas as áreas. Nesse processo, a 
estrutura burocrática aniquilou formas estruturais da dominação que não tinham caráter racional, neste 
sentido especial” (WEBER, 2007, p. 233). 

 O modelo weberiano legou uma profunda influência para os estudos sociológicos e 

organizacionais (MORAES et al. 2003, p. 67). No entanto, diversos outros estudiosos, 

principalmente aqueles que puderam apoiar sua análise das organizações em dados empíricos, 

vislumbraram lacunas e a necessidade revisão de vários pontos em sua abordagem. Clegg 

(1990, p. 3) destaca dentre eles Blau e Scott, Etzioni, Merton e Selznick (que têm especial 

interesse para o presente estudo), Hage, Burns e Stalker, e Goldner e Blau.  

 Paes de Paula, ao resgatar o pensamento marxista anarquizante de Maurício 

Tragtenberg, recupera essa importante contribuição brasileira à leitura crítica dos estudos 

weberianos acerca do tensionamento burocracia e ideologia. Segundo a autora, “para 

Tragtenberg, Weber não estuda a burocracia para salientar suas virtudes organizacionais; pelo 

contrário, o faz para refletir como podemos nos defender de seu avanço implacável e de sua 

quase impossibilidade de destruição” (PAES DE PAULA, 2008, p. 957).  Ressalta, no 

entanto, que não escapa à Tragtenberg o fato de que, no que concerne à organização formal, o 

modelo weberiano não alcança explicações para ocorrências como o coletivismo burocrático, 

quando a burocracia torna-se independente a ponto de se transformar em um poder acima da 

sociedade.  Segundo ela, o autor acusa o tipo ideal weberiano de ser insuficiente para revelar 

o fato de que a existência de uma burocracia deve-se, na verdade, à existência de “um grupo 

que, a pretexto de representar os interesses coletivos, monopoliza os poderes econômico e 

político, ou é agente dos detentores do poder econômico, para validar seus interesses 

privados, afastando a massa e/ou os trabalhadores do processo decisório” (PAES DE PAULA, 

2008, p. 957). Paes de Paula assinala que Tragtenberg concorda com o diagnóstico de Weber 

sobre a burocracia, mas como marxista anarquizante discorda de seu posionamento liberal.  

Nas palavras do próprio Targtenberg: 

“Max Weber é tributário da ideologia liberal. Tal ethos percorre toda sua obra. Sua concepção de 
neutralidade da técnica aparece paralela à industrialização extensiva fundada na reprodução do trabalho 
simples e na reprodução ampliada do capital, após a Revolução Industrial. Justamente quando as coisas 
aparecem como objetos técnicos, no qual o próprio homem está incluído na sua determinação social 
como trabalhador, é que a ideologia da neutralidade axiológica da técnica é fundamentada” 
(TRAGTENBERG, 1985, p. 203).       
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Segundo Paes de Paula (2008, p. 957), “tomando a análise do pensamento de Weber 

como ponto de partida, [Tragtenberg] defende que o exame das teorias administrativas deve 

partir da burocracia como poder, pois ela é aparelho ideológico que congrega essas teorias e 

também é produto e reflexo do contexto histórico e socioeconômico no qual está inserida”.   

 Paes de Paula, a partir de suas reflexões acerca do pensamento de Tragtenberg 

procurou também investigar, ela própria, a evolução do modelo burocrático. Segundo seus 

estudos, “a burocracia teria evoluído para uma forma mais flexível, adaptando-se às novas 

formações sócio-econômicas, reinventando formas de controle a fim de garantir a 

produtividade e, em consequência, [acabando por] perpetuar a dominação” (2000, p.7).    

 Ainda na direção da evolução do modelo weberiano, Dellagnelo e Machado-da-Silva 

(2000) também apresentam interessante trabalho na tentativa de identificar evidências 

empíricas de ruptura com o modelo burocrático de organizações, a partir da revisão de 

literatura especializada. Em seu trabalho, consideraram as dimensões tecnologia, estrutura e 

cultura organizacionais, concluindo, no entanto, que as evidências ainda se apresentam de 

forma bastante atenuada, detectando certo grau de flexibilização no que diz respeito à vertente 

tecnológica.    

 Já Vasconcelos (2002, p. 13), ao investigar as possibilidades de determinação de um 

perfil pós-burocrático de organizações, sugere que a “ideia de uma organização pós-

burocrática real cumprindo integralmente todos os requisitos de autonomia aprendizagem, 

flexibilidade, confiança, diálogo não será viável a não ser que se redefina um critério de 

legitimidade sobre o qual ela repousará”. E, sendo assim, conclui pela necessidade de uma 

melhor compreensão de “como se dão os processos de institucionalização do carisma”, frente 

as dinâmicas de liderança, motivação e comprometimento. 

 Embora os estudos que sucederam as conclusões de Weber demonstrem que a 

organização racionalizada e burocratizada está longe de ser a mais eficiente, a permanência de 

muitos de seus traços e características nas organizações atuais demonstram não apenas 

atualidade de muitas de suas conjecturas como também a obrigatoriedade de sua releitura. 

Conforme ressalta Clegg (1990, p.3): “debater as organizações com seriedade implica 

necessariamente uma revisão profunda do legado intelectual de Max Weber, mesmo quando 

tal acontece de forma implícita”. 
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2.3 O Institucionalismo 

 A Teoria Institucional representa uma alternativa à abordagem racionalista que ainda 

encontra grande eco nos estudos organizacionais. Ao recorrer a elementos das diversas 

disciplinas das ciências sociais, potencializa sua capacidade explicativa e o enfrentamento da 

complexidade dos fenômenos nas organizações. Sua trajetória é marcada por dois períodos 

bem distintos. O primeiro coincide com o final do século XIX e início do século XX e possui 

caráter seminal para essa corrente de pensamento; sua influência ainda se faz sentir nos dias 

de hoje e seu arcabouço teórico não se limitou ao entendimento das organizações, marcou 

também profundamente diversas disciplinas das ciências sociais. No segundo período, a partir 

dos anos 1970, as bases teóricas do início do século são retomadas por um grupo de 

estudiosos que propõe erguer um novo referencial para ampliar a capacidade explicativa dos 

fenômenos organizacionais.  

 Como apontam Fachin e Mendonça (2003, p.29), “a perspectiva institucional pode ser 

tipificada como uma abordagem simbólico-interpretativa da realidade organizacional, 

apresentando uma posição epistemológica predominantemente subjetivista, em que é 

salientada a construção social da realidade organizacional”.  

 Machado-da-Silva e Gonçalves (2007, p.218), por sua vez, afirmam que “o que, 

usualmente, coloca-se sob o título de Teoria Institucional constitui o resultado da 

convergência de influências de corpos teóricos originários principalmente da ciência política, 

da sociologia e da economia”.  

 O institucionalismo começou a se desenvolver com a contribuição de economistas e 

sociólogos reunidos principalmente na Alemanha e que tinham por preocupação básica a 

formulação de um método científico compatível com as exigências do momento histórico pelo 

qual passavam. Como resultado de uma verdadeira “controvérsia metodológica” (COHN, 

1979, p.67) nomes como Wilhelm Roscher, Karl Nies, Gustav Schmoller e Carl Menger, além 

de outros, protagonizaram um dos mais férteis debates jamais vistos sobre a ciência. 

Deixaram um legado de profundas influências, podendo ainda ser lembrados nomes como 

Veblen, Commons e Mitchel, na economia, e Durkheim e Weber, na sociologia, todos 

diretamente associados às origens do institucionalismo.  

 Até então, componentes elementares do sistema econômico, como empresas e 

mercados e outras instituições, recebiam tratamento secundário dos teóricos que tinham o 

centro de seus estudos “nas relações de classe, na tecnologia, no poder monopolista entre 
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outros” (CARVALHO et. al., 1999, p.2). Erguendo-se contra isso, o pensamento 

institucionalista desponta como alternativa à eficiência econômica e ao equilíbrio de mercado, 

evitando que fossem tomados como o fim último do interesse científico. A proposição, como 

lembra Vasconcelos (2002, p.5), coube inicialmente a Parsons, que, ao transpor a sociologia 

weberiana para a América, “enfatizou a racionalização das organizações como um reflexo do 

movimento geral da racionalização da sociedade” sendo que os valores de uma empresa são 

“uma aplicação empírica da ‘racionalidade econômica’ abstrata, racionalidade esta que 

legitima as metas da produção de bens e serviços”.   

 Mas Parsons não foi o único. Philip Selznick também enxergou a transformação de 

fatores técnicos por outros valores como a evidência da ação de pressões sociais do ambiente 

sobre as organizações, ou expressões estruturais da ação racional (CARVALHO ET AL., 

2003, p. 867).   

 A ponderação de fatores como costumes, manifestações culturais, condições e 

interações de ordem institucional como elementos de análise das organizações ganhou forma 

e conteúdo e ocupou então o foco das preocupações teóricas. Para Selznick (1971, p.5): 

O termo organização sugere uma certa pobreza, uma insuficiência, não um sistema absurdo de 
coordenação consciente de atividades. Refere-se a um instrumento perecível e racional projetado para 
executar um serviço. Uma instituição é, no todo, o produto natural das pressões e necessidades sociais – 
um organismo adaptável e receptivo.  

 Segundo a perspectiva institucional, existem componentes de ordem psicológica que 

acabam sendo considerados diante da complexidade de determinados processos decisórios. 

Destaque-se, nessa direção, os esforços iniciados por Simon e mais tarde aprofundados por 

Selznick, passando por Barnard, que abordou a complementaridade dos sistemas 

organizacionais diante das limitações cognitivas dos indivíduos. Coube justamente à corrente 

institucionalista o resgate, para a análise organizacional, da “importância dos sistemas de 

controle cognitivos” (CARVALHO, ET AL. 2003, p.2).  

 Ao tratar da subjetividade relativa ao conhecimento humano, a teoria cognitiva lançou 

então as bases sobre as quais o Institucionalismo iria erguer todo o seu suporte teórico. 

Demonstrava assim a origem e a natureza dos mecanismos desenvolvidos para o tratamento 

da enormidade de dados e estímulos sensoriais apresentados à limitada capacidade humana de 

racionalização. 

 De acordo com Carvalho et al., (2003, p.863), a partir de conceitos como 

institucionalização, mitos, normas e legitimidade, é possível explicar o desenvolvimento do 
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Institucionalismo por meio de três orientações: econômica, política e sociológica. A primeira 

destaca os componentes organizacionais (empresas, mercados e relações contratuais), 

instituições econômicas que não apareciam como preocupação central da teoria econômica; 

resgatou o processo econômico como elemento decisivo de construção social. A segunda 

mantém seu foco de análise sobre os aspectos legais e a ordenação administrativa de governo. 

A terceira, a orientação sociológica, tributária dos estudos de Émile Durkheim, coloca em 

evidência a relevância dos sistemas simbólicos, de conhecimento, crenças e autoridade moral, 

tomados por instituições resultantes dos relacionamentos sociais. 

 Em contraposição ao equilíbrio do mercado, o Institucionalismo econômico 

apresentou sua proposta de compreensão dos processos dinâmicos e evolutivos. Tal 

perspectiva se manteria basicamente desta forma até meados dos anos 1970, quando os custos 

de transação, os sistemas normativos e a atuação governamental deram nova conformação ao 

Institucionalismo que, revigorado, volta a colocar as instituições no centro da discussão em 

torno da regulação e dos intercâmbios econômicos. 

 Do ponto de vista político, a teoria institucional sofreu ligeiro revés a partir da metade 

do século XX. A atuação individual, as manifestações informais de poder e o comportamento 

político ganharam peso na explicação dos fenômenos organizacionais em detrimento dos 

aspectos legais e da ordenação administrativa das estruturas governamentais que, conforme 

Carvalho et. al. (1993, p.5), aproximavam a orientação política da teoria institucional “com o 

direito constitucional e a filosofia moral”.  

 Se a ênfase institucional recaía sobre aspectos subjetivos do comportamento 

organizativo (MARCH E OLSEN, 1993, apud CARVALHO et. al., p. 853), predominava 

entre os teóricos mais atuais o caráter instrumental do comportamento político, onde meios e 

fins assumem papel de destaque.  

 Como ocorreu com a corrente econômica da segunda geração, emerge então entre os 

teóricos institucionalistas da política uma crescente valorização da “autonomia das 

instituições políticas frente aos fenômenos sociais” e consideram “as organizações edifícios 

racionalmente construídos pelos indivíduos para alcançar seus interesses pessoais” 

(CARVALHO, et al. 1993, p. 856). Além da preocupação com essa autonomia, a 

complexidade dos sistemas políticos, o papel das representações e o simbolismo também 

ganham destaque.  
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 O simbolismo teve papel central nas origens sociológicas do institucionalismo. A 

partir dos estudos de Durkheim sobre os sistemas simbólicos, de conhecimento, crenças e 

autoridade o pensamento institucionalista obteve grande suporte em sua tentativa de 

apresentá-los como resultados produzidos pela ordem social, dotados de caráter institucional.  

 Além de Durkheim, também foi inestimável, como visto anteriormente, a contribuição 

de Max Weber, egresso da controvérsia metodológica do início do século que, mesmo sem 

tomar os resultados socialmente construídos como instituições, colaborou decisivamente para 

o entendimento do papel da cultura e da história na conformação da sociedade e da economia.  

 A partir dos anos 1940 os trabalhos Hughes, e mais tarde os de Selznick (1957), 

ampliaram a base sociológica do institucionalismo. Foram seguidos por Berger e Luckmann 

(1967) e Scott (1987). Os estudos acerca da ordem social como construção da realidade, 

conduzidos por Berger e Luckmann, estabeleceram o conceito moderno de instituição a partir 

do qual Meyer, Rowan e Zucker, na década de 1970, lançariam as bases do novo 

Institucionalismo, movimento que rompeu com a concepção clássica do início do século “ao 

sublinhar o papel das normas culturais e dos elementos do amplo contexto institucional, como 

as normas profissionais e os organismos do Estado no processo de institucionalização” 

(CARVALHO et al.1999, p.5), passando a representar a face mais contemporânea da teoria 

institucional. 

2.3.1 O novo Institucionalismo e as organizações.  

 No que diz respeito mais diretamente ao estudo das organizações, a teoria 

institucional, em meados dos anos setenta, apresenta-se como uma das reações à decadência 

do modelo estrutural-funcionalista. Aquele modelo se mostrava incapaz de lidar, dada o 

caráter fechado de suas formulações teóricas, com os questionamentos suscitados pela 

expressão histórica de elementos como o poder, a cultura e as instituições. 

 Na ocasião, as pressões da ecologia, do ambiente e também do determinismo 

contingencial impunham-se como responsáveis principais pela convergência das 

conformações organizacionais. Predominava “a ideia da interdependência das organizações 

que lutam pelos recursos escassos e pelos clientes em seus ambientes e sustentam que são as 

características desses ambientes que determinam e condicionam as características 

organizacionais” (CARVALHO et al. 1999, p5).  
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 Coube aos institucionalistas a reversão desse quadro, demonstrando que “as 

características organizacionais se devem, em grande parte, ao fato de as organizações 

constituírem objetos culturais imbuídos de significado. São produzidas e reproduzidas por 

indivíduos envolvidos na construção da realidade institucional, tendo por base o quadro 

cultural de que dispõem” (CLEGG, 1990:94).  

 De acordo com Machado-da-Silva e Gonçalves (2007, p. 218), o Institucionalismo 

busca, assim, “incorporar em suas proposições a ideia de instituições e de padrões de 

comportamento de normas e valores, de crenças e de pressupostos, nos quais encontram-se 

imersos indivíduos, grupos e organizações”. Além disso, ele nega a circunscrição do ambiente 

a pessoas e recursos (materiais e econômicos) e incorpora elementos culturais como símbolos 

e mitos, assinalando um novo marco na interpretação organizacional, deixando espaço para 

que a disputa entre organizações não se limite a recursos e clientes. Mas ao mesmo tempo, 

permite também que essa disputa ocorra no plano da legitimidade institucional, incluindo 

novos atores como elementos racionalizadores (governos, sistema legal, profissões, etc.), 

prerrogativa até então atribuída exclusivamente ao mercado. 

 Tais ideias decorrem basicamente de duas vertentes: a primeira, oriunda de Perrow 

(1986) e Selznick (1957) e a segunda, derivada dos estudos de Berger sobre a sociologia do 

conhecimento. Clegg (1990, p. 94) explica que a primeira enxerga no ambiente institucional 

das organizações “um depósito de exemplos culturais que podem ser adotados [na sua] 

estruturação”, variante associada às análises de DiMaggio e Powell, nas décadas de 1970 e 

1980.  

 Como salienta Fonseca (2003, p.49) esta nova corrente do institucionalismo não se 

apresenta apenas como uma “nova roupagem” envolvendo a corrente originária. Trata-se, na 

verdade, de “uma tentativa de continuação”, incorporando uma série de divergências que 

“podem ser encontradas em vários aspectos do seu emprego para a análise das organizações”, 

dentre as quais destaca: 

1. A orientação política dos adeptos do ‘antigo’ o institucionalismo, expressa na marcante ênfase no 
conflito de interesses na formulação da ação organizacional, pouco considerado no tratamento atual; 2. 
A conceitualização do ambiente, tido como componente constitutivo da organização pela nova geração, 
contra mero campo fornecedor de elementos de cooptação pela antiga; 3. A passagem do pensamento 
baseado na teoria da ação parsoniana, arraigada na abordagem freudiana do ego, para utilização dos 
princípios da teoria da ação prática, originária da etnometodologia e da revolução cognitiva da 
psicologia (DiMaggio & Powell, 1991). 

 Assim, merece destaque a forma através da qual “os atores organizacionais se 

envolvem em processos cognitivos de construção da realidade, tendo por base elementos da 
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vida quotidiana considerados inquestionáveis e que concedem facticidade e objetividade a 

esse mesmo processo” (Clegg,1990, p.94), destacando-se os trabalhos de Zucker, Meyer e 

Rowan (nos anos 1970 e 1980). Ainda segundo Clegg, Zucker foca sua análise nos 

significados comuns, culturalmente incorporados pelas organizações, enquanto os outros dois 

chamam atenção para o cenário onde se manifestam os mitos racionais institucionalizados. 

Demonstram que a desvinculação das metas culturalmente valorizadas com os processos de 

constituição das normas institucionalizadas, que sugerem mero atendimento de imperativos de 

racionalidade técnica, é equivocada, sendo que, muito pelo contrário, as normas 

institucionalizadas servem, na verdade, aos apelos culturais valorizados. Quanto aos mitos 

racionais institucionalizados, Clegg destaca que são, a um só tempo, afirmações e negações de 

valor, uma vez que traduzem formas culturalmente estabelecidas e, simultaneamente, 

reforçam o componente racional. Sob “o manto imperial da racionalidade”, afirma, “a 

reprodução de valores será altamente favorecida” (1990, p.95). 

 Carvalho et al. (1999, p.6) chamam a atenção para o importante papel que a variável 

ambiente representa para a teoria institucional, destacando a evolução do seu conceito ao 

longo dos estudos organizacionais. Demonstram que ele deixou de ser considerado simples 

categoria residual, sem qualquer importância sobre a organização e “transformou-se em tudo 

o que estava do outro lado da organização, ou que não formava parte dela”. Embora estes 

sejam extremos de um espectro inegavelmente amplo, o fato é que sua consideração como 

influência determinante das estruturas e características das organizações mostrou-se 

inevitável. Para Pfeffer e Salancik, por exemplo, destacam Carvalho et al. . (1999, p.6), o 

ambiente controla as estruturas e influenciam as ações organizacionais; para McNeile Perrow 

ele é controlado pelas organizações; Hannan e Freemann apontam para a “ampliação do 

âmbito de alcance de uma organização singular para a diversidade organizacional que 

representam a ‘população organizacional’ e os ‘campos interorganizativos’” (CARVALHO et 

al., 1999, p.6); e Scott propõe a inclusão de elementos simbólicos na formação dos ambientes 

organizacionais.  

 Para os institucionalistas foi preciso ainda acrescentar a esta visão de ambiente “um 

sistema de crenças e de normas institucionalizadas que juntos representam uma fonte 

independente de formas organizacionais racionais” (CARVALHO et al., 1999, p.6). Este 

ambiente seria caracterizado “pela elaboração de normas e exigências a que as organizações 

devem se conformar se querem obter apoio e legitimidade” (SCOTT, 1992, p. 157 apud 

CARVALHO et. Al. 1999:6). O ponto central do ambiente institucional reside nos elementos 
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impulsionadores da ação organizacional, sejam eles religiosos, sociais, econômicos, 

governamentais, políticos e científicos. Mas nem sempre estiveram nítidas as diferenças entre 

as facetas técnicas e institucionais apontadas por Scott. Um verdadeiro embate conceitual foi 

travado até que se pudesse distinguir claramente as implicações de uma e outra característica. 

O resultado final do debate estabeleceu que  

os ambientes técnicos e institucionais sustentam diferentes racionalidades: num ambiente técnico o 
“racional” é o que permite às organizações ser eficientes, produzir bens ou serviços aceitos pelo 
mercado e assim lograr os seus objetivos; num ambiente institucional, por sua vez, a ação racional está 
representada nos procedimentos capazes de proporcionar legitimidade no presente e no futuro 
organizacional (CARVALHO et al. 1999, p.6).  

 Tal distinção não pode ser tomada como absoluta ou definitiva, concluem Carvalho et 

al., “podem ser encontradas forças e pressões exercidas pelos dois modelos de ambiente, em 

diferentes proporções, em todos os tipos de organizações, o que indica a existência, não de 

dicotomias, senão que de um contínuo onde podem existir todo o tipo de combinações”. 

 Tolbert e Zucker (2007, p.194) afirmam que “desde a publicação do clássico artigo de 

Meyer e Rowan (1977), proliferaram análises organizacionais baseadas em uma perspectiva 

institucional”. Tanto Machado-da-Silva e Gonçalves (2007) quanto Carvalho et al. (1999) e 

Fonseca (2003) buscam em Scott (1995) a distinção entre essas diversas análises que dividem 

os institucionalistas da segunda onda em de três grandes pilares identificados por ele: um 

regulativo; outro coercitivo; e um terceiro cognitivo. O pilar regulador enfatiza as normas e o 

controle direto dos empregados, assim como regras, leis e ações de sanção e coerção. Sua 

base de submissão é a utilidade e sua lógica é instrumental. Sua legitimidade decorre do 

legalmente sancionado.  Já no pilar normativo, valores e normas são tomados como elementos 

institucionais. Determina a base das opções estruturais escolhidas pelas organizações sob a 

pressão exercida pelas normas e os valores. Se as primeiras especificam a forma legítima de 

realização das ações, os segundos apresentam-se como referenciais ou indicadores passíveis 

de comparação e avaliação e que podem ser seguidos ou adotados. Sua base de submissão são 

as obrigações sociais e sua lógica, a da adequação. Sua legitimidade baseia-se no que está 

moralmente governado. No terceiro pilar, o cognitivo, encontra-se o que Scott denomina as 

normas que constituem a natureza da realidade e o arcabouço através do qual os significados 

são construídos. Propõe que as interpretações subjetivas e as representações que os indivíduos 

fazem de seus ambientes transformem-se em configuradores de suas ações. Prevalecem o 

predomínio e o isomorfismo. Sua base de submissão é a aceitação de pressupostos, vale-se de 
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mecanismos miméticos e sua lógica é a ortodoxia. Sua base de legitimação é o eu 

culturalmente sustentado e conceitualmente correto. 

 A perspectiva institucional enfatiza elementos culturais e sociais, identificando valores 

formadores de práticas organizacionais. Para ela, o mercado ou Estado não determinam a 

manutenção na sociedade das organizações, são mitos institucionalizados que criam e 

sustentam as diversas formas organizacionais. A razão da dinâmica organizacional encontra-

se menos em sua dimensão formal e na concretização de seus produtos do que nos processos 

informais, nos valores e estruturas de poder de grupos e instituições legais.  

 Para sobreviver, as organizações valem-se de expedientes definidos e racionalizados 

na sociedade que legitimem sua atuação ainda que isso lhes custe alguma eficiência. A 

soberania do mercado e da tecnologia cede lugar às manifestações institucionalizadas nas 

estruturas.  

 Uma vez submetida às pressões do ambiente, principalmente no que diz respeito à 

atuação do Estado e outros agentes reguladores, as organizações costumam apresentar uma 

determinada reação padronizada a tais estímulos verificando-se uma adaptação estrutural e de 

atuação compatível com as expectativas existentes. Trata-se do fenômeno do isomorfismo, 

apontado como uma estratégia recorrente de legitimação por parte das organizações.    

2.4 Campos organizacionais 

 Em sua análise sobre campo organizacional como categoria analítica, Vieira e 

Carvalho (2003, p. 13-20) chamam atenção para o fato de o conceito “ter sido relativamente 

pouco trabalhado nos estudos organizacionais, principalmente no Brasil”. Sua importância, no 

entanto, é fundamental para a compreensão de diversos aspectos da dinâmica das 

organizações.  

 Machado-da-Silva et al. (2006, p.159-196) destacam que as relações entre as 

organizações determinam e conformam o seu espaço de atuação e não se restringem à mera 

reprodução do arranjo decorrente de suas atividades e afirma que seguindo esse raciocínio, “o 

tratamento do conceito de campo organizacional, com base na noção de estruturação, permite 

que se incorpore uma lógica de recursividade na análise da relação entre agência e estrutura 

em um contexto espaciotemporalmente delimitado”, além de permitir a consideração de sua 

dimensão simbólica. Para os autores, o campo organizacional apresenta-se elemento decisivo 
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para a compreensão de mudanças sociais, pois permite ponderar a interrelação entre os 

ambientes de recursos materiais, competitivo e institucional.  

 Da mesma forma que Vieira e Carvalho, Machado-da-Silva et al. (2006, p.162) 

buscam em DiMaggio e Powell o conceito inicial para desenvolvimento de sua investigação:  

DiMaggio e Powell (1983) definem campo organizacional como “aquelas organizações que, em 
conjunto, constituem uma área reconhecida da vida institucional: fornecedores-chaves, consumidores de 
recursos e produtos, agências reguladoras e outras organizações que produzem serviços ou produtos 
similares” (p. 148). Nesta ótica, enquanto área reconhecida da vida institucional, campos 
organizacionais representam a totalidade dos atores relevantes, ou seja, “uma comunidade de 
organizações que compartilham sistemas de significados comuns e cujos participantes interagem mais 
frequentemente e decisivamente entre eles do que com atores de fora do campo” (Scott, 1994, p. 207-
208). Como destacam DiMaggio e Powell (1983), um campo estruturado corresponde a um complexo 
de organizações respondendo a um ambiente de respostas organizacionais, no sentido delas 
representarem estruturalmente suas relações ao mesmo tempo em que delimitam as ações formuladas 
em seus relacionamentos.  

 Mas advertem que “um amplo debate se formou em torno do assunto e diferentes 

acepções têm sido apresentadas na tentativa de aperfeiçoar o próprio conceito e a sua 

operacionalização”. Nesse sentido, desenvolvem sua análise a partir do estudo de seis 

perspectivas teóricas diferentes (2006, p.162): 

 A primeira delas tem exatamente DiMaggio e Powell como principais protagonistas. 

Considera a significação e o relacionamento os seus elementos-chaves e toma os campos 

organizacionais como sendo a totalidade dos atores relevantes, espelhando o “conjunto de 

organizações que compartilham sistemas de significados comuns e que interagem mais 

frequentemente entre si do que com atores fora do campo, constituindo assim uma área 

reconhecida da vida institucional”.  

 A segunda perspectiva tem como principais autores Scott e Meyer. Para ela a função 

social é seu elemento-chave e enxerga os campos organizacionais como uma arena 

funcionalmente específica. Seria um “conjunto de organizações similares e diferentes, porém 

interdependentes, operando numa arena funcionalmente específica, compreendida técnica e 

institucionalmente, em associação com seus parceiros de troca, fontes de financiamento e 

reguladores”. Merecem destaque nesta perspectiva algumas observações feitas por Machado-

da-Silva et al. (2006, p.164), acerca do estudo de Scott e Meyer. Se acordo com os primeiros 

foi diante das dificuldades para a delimitação de fronteiras no estudo dos campos 

organizacionais, que os segundos optaram por uma “demarcação arbitrária” de seus limites, 

quando recuperaram a funcionalidade como elemento aglutinador.   
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 De acordo com Machado-da-Silva et al., “enquanto recurso tal opção pode auxiliar no 

sentido de tornar a pesquisa mais factível”, mas tal expediente “torna arriscado atribuir a 

qualquer campo pesquisado o status real de campo organizacional, pois pressupõe contemplar 

a sua totalidade” (2006, p.164). No entanto, demonstram que, por outro lado, o conceito de 

campo cunhado por Scott deriva de sua concepção original de setor societário, um “conjunto 

de organizações operando num mesmo domínio, identificadas pela similaridade de seus 

serviços, produtos ou funções, junto com aquelas organizações que influenciam criticamente o 

desempenho das organizações focais” (SCOTT, 1991, p. 117 apud MACHADO-DA-SILVA, 

2006, p. 164).  Ao considerar os elementos dos ambientes técnico e institucional, além das 

relações entre essas características e as propriedades das organizações que nele operam, Scott 

amplia a noção de indústria, sugerindo o foco em torno de uma atividade específica. E apesar 

de não considerar a totalidade do campo, mantém alguma coerência com a lógica conceitual 

proposta por DiMaggio e Powell. Além disso, “apresenta algumas vantagens para a realização 

da análise, pois delimita o ambiente de uma organização cuja estrutura ou desempenho está 

sendo avaliado sob a ótica institucional e define uma unidade intermediária mais factível de 

ser empregada em análise macrossociológica” (MACHADO-DA-SILVA ET AL., 2006, 

p.164). 

 A terceira perspectiva traz Hoffman, Ziestma e Winn como os principais defensores. 

Seu elementos-chave é o debate por interesse temático. Para ela o campo organizacional é 

tomado como centro de diálogo e discussão, ou seja, um conjunto de organizações, muitas 

vezes com propósitos díspares, que se reconhecem como participantes de um mesmo debate 

acerca de temáticas específicas, além daquelas preocupadas com a reprodução de práticas ou 

de arranjos institucionais relacionados à questão. 

 Como quarta perspectiva, Machado-da-Silva et al. (2006, p.164) apresentam a 

abordagem de Vieira, Carvalho e Misoczky. Tem na dominação e poder de posição os seus 

elementos-chaves e os campos organizacionais são tomados como arena de poder e de 

conflito. Para os autores, trata-se entender os campos como resultante da disputa por sua 

dominação, numa dinâmica pautada pela realocação de recursos de poder dos atores e pela sua 

posição relativa a outros atores. 

 A quinta perspectiva traz Fligstein, Swedberg e Jepperson como os principais 

representantes. O poder e as estruturas cognitivas são os seus elementos-chaves. O campo 

organizacional é tomado como esfera institucional de interesses em disputa, ou seja, 

construções produzidas por organizações detentoras de poder, que influenciam as regras de 
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interação e de dependência do campo em função de seus interesses, que, por sua vez, são 

reflexos da posição delas na estrutura social. 

 Finalmente, a sexta perspectiva tem em Powell, White e Owen-Smith seus principais 

formuladores. A articulação estrutural é o seu elemento-chave e os campos organizacionais 

são vistos como uma rede estruturada de relacionamentos, um conjunto formado por redes de 

relacionamento usualmente integradas e entrelaçadas, que emergem como ambientes 

estruturados e estruturantes para organizações e indivíduos, revelados a partir de estudos 

topológicos e de coesão estrutural. 

 Ao cotejar as diversas perspectivas reunidas com o conceito original formulado por 

DiMaggio e Powell, Machado-da-Silva et al. (2006, p.168-169) constatam que, embora 

conservando aspectos específicos, as diferentes abordagens parecem configurar uma 

“tendência em destacar mais acentuadamente no campo organizacional a dimensão 

relacional/estrutural do que a dimensão simbólica/de-significado. Nela, está evidente a 

referência à noção de campo enquanto espaço comunicativo entre diferentes atores sociais, 

que delimita valores, normas sociais, sanções e outros aspectos, em decorrência da 

configuração relacional entre eles (Mohr, 2000)”.  Esta dimensão simbólica, segundo eles, 

quando combinada “com sua faceta material, sob a ótica dos atores, acaba por definir uma 

arena de interação da qual deriva sua noção de posição no campo, entendida como sua 

referência em relação aos demais atores (sense of one’s place and other’s place), bem como 

seus parâmetros para a ação”, afirmam Machado-da-Silva et al. (2006, p.168-169).  E como 

local onde as relações ocorrem de forma articulada, ganha força a ideia base de sua análise 

que enfatiza uma aproximação mais estrutural, baseada na identificação de padrões e 

intensidade de relacionamento. 

 Os autores afirmam ainda que o estudo dos campos organizacionais “deve pressupor o 

surgimento de estruturas ou mecanismos pré-existentes, com propriedades gerativas que 

potencializam os eventos observáveis, que, por sua vez, podem ser experimentados 

empiricamente” (MACHADO-DA-SILVA ET AL., 2006, p.168-169). A partir dos estudos de 

Bourdier e Giddens (que consideram presentes na base conceitual de DiMaggio e Powell), 

encontram a fundamentação explicativa para a estruturação dos campos organizacionais, 

destacando a capacidade estruturante das relações de poder e a dinâmica social é 

diferentemente tratada, sendo poder e posição social vinculados à prática, não no sentido de 

competência estratégica, mas enquanto parte de dimensões de interação. Dessa forma, a noção 

de estruturação representa a contínua reprodução e reconstrução da estrutura social por atores 
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reflexivos em contextos de tipificação de práticas, segunda Macha-da-Silva et al. (2006, p. 

169). Recorrendo a Frumkin, Kaplan e Munir destacam também que a ideia de estruturação 

vm sendo modestamente explorada para definir os limites de uma abordagem teórica e 

empírica que favoreça a montagem de um quadro analítico para o estudo dos campos 

organizacionais. 

 Vieira e Carvalho (2003, p.16) lembram que os campos organizacionais, assim como 

setor e população, foram conceitos importantes nas décadas e de 1970 e 1980 como elementos 

explicativos para diversos fenômenos que transcendiam as fronteiras organizacionais, mas os 

esforços principalmente de DiMaggio e Powell demonstraram que os primeiros destacavam-

se dos demais ao considerar os atores cujos recursos de poder não pertencessem 

necessariamente à ordem econômica. E sendo assim, consideram que a apreensão do processo 

de estruturação dos campos organizacionais como unidade de análise é fundamental para 

compreensão do fenômeno da institucionalização, pois deles decorrem muitas de suas formas 

de expressão. 

 Para os autores, os processos de estruturação antecedem as manifestações isomórficas 

e precisão ser considerados a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Apontam a sua 

delimitação como uma das grandes dificuldades par a sua análise. Mas advertem que “para 

efeito de tornar factível uma pesquisa empírica, é possível que o campo seja demarcado pelas 

limitações do pesquisador, sem, contudo, ferir sua natureza conceitual” (VIEIRA e 

CARVALHO, 2003, p.17). A formação e estruturação dos campos obedecem a uma dinâmica 

própria que Vieira e Carvalho identificam a partir da presença de quatro indicadores obtidos 

dos estudos de DiMaggio e Powell (1983): grau de interação entre as organizações do campo; 

surgimento de estruturas de dominação e de padrões claros de coalizão;  volume de 

informações que os atores devem lidar; e, por fim, consciência, pelos participantes, de seu 

envolvimento em um empreendimento comum. A esses indicadores os autores associam ainda 

a possibilidade de duas outras dimensões que podem auxiliar na compreensão do processo de 

formação dos campos organizacionais: a idade dos atores e a disponibilidade de recursos. No 

primeiro caso observa-se, com o tempo, o desenvolvimento de alianças para proteção de 

interesses que levam a ampliação do poder sobre os participantes; no segundo, observa-se o 

direcionamento do fluxo de informações, impulsionado pelo aporte de recursos, que 

possibilita a produção de entendimentos comuns sobre assuntos de interesses dos atores.  

   Vieira e Carvalho (2003, p.19) apresentam o processo de formação de campos 

organizacionais desdobrado em quatro etapas: pré-formação; campo emergente; campo em 
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expansão; e campo institucionalizado. Em seu primeiro estágio as organizações não se 

reconhecem como um campo, não compartilham valores comuns e encontram-se isoladas. A 

extensão do acordo sobre a lógica institucional que orienta as atividades do campo ainda se 

apresenta de forma incipiente e difusa. Num estágio seguinte, a interação e os 

relacionamentos se acentuam e os atores experimentam um reconhecimento mútuo, capaz de 

criar um sentimento de identidade por meio do processo de interação social que permite a 

comunhão de valores e surgimento dos primeiros sinais de estruturação. A identidade é 

considerada por Fonseca e Augusto (2008, p.1) como um conceito de capital importância, 

pois se trata de “elemento essencial na construção e na delimitação do campo organizacional, 

ao influenciar na formação e na consolidação de um padrão coerente de ação e, por 

conseguinte, na lógica institucional vigente no campo em determinados períodos do tempo”. 

Ainda nesta fase o isomorfismo estrutural entre os participantes começa a se manifestar e a 

convergência de valores se acentua. Com a evolução dessas primeiras manifestações de 

estruturação e a intensificação do isomorfismo, observa-se então uma tendência à 

homogeinização, com as organizações tornando-se cada vez mais semelhantes e fechadas às 

interferências do ambiente externo, verificando-se um movimento no sentido de uma 

equivalência estrutural. Apoiando-se nas observações de DiMaggio e Powell e também 

Fligstein, Vieira e Carvalho (2003, p.19) observam que neste estágio as organizações 

enfrentam uma limitação às mudanças, pois além de se apresentarem mais estáveis, precisam 

também se “adequar às normas racionais compartilhadas no campo”.  Superados esses 

estágios, o campo organizacional, agora com suas fronteiras ampliadas e bem definidas; 

emerge então como unidade devidamente institucionalizada, com os participantes 

apresentando estreitos níveis de interação e relacionamentos, e também comungando todo um 

sistema de significados e valores próprios.   

 Machado-da-Silva et al., ao concluírem sua análise sobre os campos organizacionais 

(2006, p.188) salientam sua importância enquanto “fenômeno histórico” e destacam a sua 

contribuição para o entendimento dos processos de institucionalização, alertando que “sem a 

compreensão dessa especificidade institucional e histórica, qualquer proposta de análise é 

limitada”.     

 DiMaggio e Powell, em artigo de 2005, também colocam a questão do isomorfismo 

como variável explicativa para as pressões institucionais. Ao revisitarem a gaiola de ferro 

weberiana, identificaram mudanças nos mecanismos de racionalização organizacional. 

Centraram sua análise nas suas causas. Weber, ao estudar a burocracia, encontra as causas das 
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mudanças organizacionais na competição entre as empresas (a principal), na competição entre 

Estados e nas demandas burguesas por proteção igualitária perante a lei.  Para DiMaggio e 

Powell, “a mudança estrutural nas organizações parece ser cada vez menos orientada pela 

competição ou pela necessidade de eficiência” (2005, p. 75). Sustentam que a burocratização 

e outras formas de mudanças organizacionais resultam de processos que tornam as 

organizações mais parecidas sem, contudo, as tornar mais eficientes. Enxergaram no 

isomorfismo o conceito mais apropriado a essa homogeneização.  Seriam três, segundo os 

mesmos autores, os mecanismos através dos quais as mudanças institucionais isomórficas se 

sucedem: “1) coercitivos, que derivam de influências políticas e do problema da legitimidade; 

2) miméticos, que resultam de respostas padronizadas à incerteza; e 3) normativos, associadas 

à profissionalização” (DIMAGGIO; POWELL, 2005, p. 77).  Para os autores, embora os três 

mecanismos possam, na prática, se combinar, eles decorrem de condições diversas e 

produzem resultados diferentes em cada caso. 

 No que tange ao isomorfismo do tipo coercitivo, DiMaggio e Powell (2005, p.77-78) 

esclarecem que, neste caso, predominam as pressões, formais ou informais, decorrentes do 

processo de dependência interorganizacional, bem como das expectativas culturais da 

sociedade em que as organizações atuam e podem ser observadas como coerção, persuasão, 

ou um convite para se unirem em conluio. Em relação ao isomorfismo do tipo mimético, 

DiMaggio e Powell (2005, p.78-79) identificam na incerteza “uma força poderosa que 

encoraja a imitação”. Explicam que na ausência de referenciais ou direcionamentos claros, 

muitas organizações tendem a eleger modelos externos para sua orientação, opção apontada 

pelos autores como capaz de oferecer vantagens e soluções com economia de gastos e ações 

humanas. Finalmente, o isomorfismo de tipo normativo é apresentado por DiMaggio e Powell 

(2005, p.79-81), como aquele decorrente, fundamentalmente, da profissionalização, sendo 

esta tomada como um esforço dos membros de uma determinada formação para determinação 

das condições e métodos de trabalho que possam legitimar sua autonomia frente às 

organizações onde atuam.  

2.5  O processo de institucionalização  

 Selznick (1971, p.5) vê institucionalização como um processo. De acordo com o autor, 

“é algo que acontece com uma instituição com o passar do tempo, refletindo sua história 

particular, o pessoal que nela trabalhou, os grupos que engloba com os diversos interesses que 
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criaram, e a maneira como se adaptou ao seu ambiente”. Como lembra Komtasu (2004, p. 52), 

para ele, 

o processo de institucionalização diz respeito a este processo adaptativo pelo qual algumas organizações 
passam em função de sua própria finalidade e ambiente em que se insere. Apesar das organizações 
serem criadas como instrumentos técnicos, racionalmente planejados, elas podem se transformar em 
agrupamentos semelhantes às comunidades naturais, serem reconhecidas como tais e nesta condição, 
passam a se preocupar mais com sua própria manutenção e sobrevivência. Confundem-se com sua 
própria finalidade, uma vez que, como produtos de interação e adaptação, se tornam receptáculos dos 
ideais e objetivos de seu grupo formador. 

 Além disso, Selznick acreditava que dificilmente uma organização conseguiria 

manter-se livre desse processo. Para ele, a infusão de valor está no cerne deste processo e 

constitui-se num importante fator de resistência a sua transformação. A criação e a 

incorporação de valores, em sua visão, refletem o grau de institucionalização de uma 

organização. Para ele, não se trata de um fenômeno vazio, pois “a transformação de 

organizações técnicas expiráveis em instituições é marcada por uma profunda preocupação de 

autopreservação” (1971, p.5), que busca diminuir riscos e atingir objetivos de longo e curto 

alcance.     

 Mas essa abordagem encontraria mais tarde algumas ponderações por parte da nova 

geração de institucionalistas que, apesar de compartilhar alguns pontos de vista com o velho 

mestre Selznick, passaram a enxergar algumas brechas em sua argumentação. Ainda de 

acordo com Komatsu (2004, p. 55), a maior crítica baseava-se na assertiva de Scott, segundo a 

qual o processo de institucionalização apresentado por Selznick era basicamente descritivo, já 

que identificava e apresentava os valores que se infundiam pela organização, mas não 

esclarecia as formas pelas quais tal fenômeno se dava. “Para o ‘novo’ institucionalismo, a 

explicação estaria nos processos cognitivos, que levam às organizações, atuando em 

determinado ambiente, a se tornarem cada vez mais homogêneas entre si”, afirma a autora. 

Destaca ainda que a inspiração para a nova geração também vinha dos trabalhos de Berger e 

Luckman, que centravam sua linha de raciocínio no fato de que a ordem social é baseada em 

uma realidade social compartilhada, uma construção humana gerada a partir da interação 

social que tem reflexo direto nas ações individuais, que ao longo do tempo começam a ser 

interpretadas e compartilhadas. Desta forma, conclui Komatsu (2004, p. 55), a 

institucionalização se concretiza  “quando há uma tipificação recíproca de ações habituais por 

determinados tipos de atores; quando ações e atores são tipificados, certas ações são 

associadas com certas classes de atores, o que sedimenta formas especificas de interação 

social”. Segundo esse ponto de vista, a dimensão temporal também desempenha um 
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importante papel nesse processo de criação e estabelecimento das instituições que, têm 

sempre uma história, e não brotam da noite para o dia. O trabalho de Berger e Luckam 

resgatado por Komatsu, que se estendia a todo o espectro da realidade social e não somente às 

organizações formais, apresenta como etapas clássicas do processo de institucionalização as 

fases de externalização, objetivação e internalização. Na primeira, se dá a realização das 

ações; na segunda, a interpretação das ações como tendo sua realidade externa própria; e, na 

terceira, o ato objetivado é, finalmente, internalizado pelos atores sociais, determinando “as 

estruturas subjetivas da própria consciência individual e coletiva”. Já Meyer & Rowan, 

destaca a autora, a partir de Scott (1987, p.495), “quando trataram pela primeira vez de 

organizações institucionalizadas, afirmaram que suas 'regras' são classificações construídas na 

sociedade como tipificações ou interpretações recíprocas, e neste sentido, a 

institucionalização corresponderia ao processo pelo qual as interações sociais, obrigações e a 

realidade se tornam regras sociais”. 

  Tolbert e Zucker (2007, p. 202-208), por sua vez,  também encontraram em Berger 

Luckam a inspiração para os seus estudos. Resgataram da tradição filosófica da 

fenomenologia a posição estratégica da institucionalização na criação e perpetuação de grupos 

sociais duradouros, conceito que obtiveram exatamente da obra daqueles autores. Segundo 

elas, o resultado de um processo de institucionalização é dado por um conjunto de ações 

habitualmente empregadas por grupos específicos de atores. Esclarecem que o hábito 

adquirido decorre da repetição de comportamentos padronizados desenvolvidos 

empiricamente para o tratamento de situações recorrentes e caracterizam-se pelo baixo 

esforço na tomada de decisão diante de determinados estímulos, cujo enfrentamento tornou-se 

dissociado dos atores que os tratam. Essa dissociação proporciona uma exterioridade às ações 

de tal forma que lhes confere vida própria, podendo ser vivenciadas em grau e formas 

diferenciadas pelo atores.  De tão habitual, a ação sofre assim um processo de objetificação, 

dada a generalização com que passa a ser admitida. Ao longo do tempo, essas ações passam a 

ser vivenciadas de diferentes formas pelos atores do grupo social que, replicando 

recorrentemente uma prática cada vez mais afastada de sua gênese, desconhecida 

principalmente pelos novos membros do grupo durante a sua transmissão, inconscientemente 

dão curso ao seu processo de sedimentação, que fecha todo o ciclo.  Para Tolbert e Zucker 

(2007, p. 203):  

Este conjunto de processos sequenciais – habitualização, objetificação e sedimentação – sugere 
variabilidade nos níveis de institucionalização, implicando, deste modo, que alguns padrões de 
comportamento social estão mais sujeitos do que outros à avaliação crítica, modificação e mesmo 
eliminação ... tais padrões comportamentais podem variar em relação ao grau em que estão 
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profundamente imbricados no sistema social (mais objetivo, mais exterior) e, portanto, variam em 
termos de sua estabilidade e de seu poder de determinar comportamentos.  

 No contexto organizacional, ainda segundo as autoras, incide também, ao longo das 

fases e etapas da institucionalização, um conjunto de forças causais consideradas críticas para 

a caracterização do fenômeno. Esquematicamente, Tolbert e Zucker apresentam o processo de 

institucionalização de acordo com a Figura 1 a seguir. 

Figura 1 Processos inerentes à institucionalização (TOLBERT;ZUCKER,2007, p.205) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 No que tange à habitualização, no âmbito das organizações, de acordo com este 

modelo, observa-se a geração de novos arranjos estruturais que, diante de estímulos ou 

problemas específicos, são desenvolvidos e formalizados através de políticas e procedimentos 

por uma ou várias organizações que se deparam com dificuldades de mesma ordem.  Esta fase 

é considerada um estágio de pré-institucionalização. Nesse estágio, a criação de novas 

estruturas em organizações é, em grande parte, uma atividade independente e as estruturas 

geralmente não se estendem além de uma gestão (TOLBERT E ZUCKER, 2007, p.204-205).

  

 A objetificação se constitui num movimento em direção a um status mais permanente 

e disseminado, que se segue à difusão da estrutura. Envolve certo grau de consenso entre os 

atores organizacionais responsáveis pela decisão acerca do valor implícito dessa estrutura. O 

consenso decorre da avaliação dos riscos da sua adoção, ou da observação dos seus efeitos em 

outras organizações. A objetificação deriva tanto do monitoramento dos competidores quanto 

do desenvolvimento de teorias que possibilitem o diagnóstico de fontes de insatisfação ou de 
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fracasso ou a apresentação de evidências de sucesso da estrutura avaliada, transformando-se 

num elemento legitimador de sua adoção. Considera-se que a estrutura organizacional nesta 

fase encontre-se num estágio de semi-institucionalização.  

 Já a sedimentação seria o reconhecimento da consumação institucional, “processo que 

fundamentalmente se apoia na continuidade histórica da estrutura e, especialmente, em sua 

sobrevivência pelas várias gerações de membros da organização” (TOLBERT E ZUCKER, 

2007, p. 207). A institucionalização completa de uma estrutura está vinculada à superação das 

resistências que a mesma suscita, à promoção e apoio cultural de seus defensores e também à 

correlação positiva com os resultados desejados. 

 Em sua conclusão acerca da análise do processo de institucionalização, Tolbert e 

Zucker (2007, p. 208) afirmam que: 

A reversão deste processo, isto é, a desinstitucionalização, provavelmente requererá uma grande 

mudança no ambiente (por exemplo, alterações duradouras no mercado, mudanças radicais em 

tecnologias), que poderá permitir a um grupo de atores sociais, cujos interesses estejam em oposição à 

estrutura, a ela se opor conscientemente ou a explorar as suas fraquezas.    

 Desde a perspectiva institucional, a legitimidade da estrutura formal não é aceita como 

uma questão dada. Nas sociedades modernas as estruturas formais racionalizadas assumem 

tanto um caráter passivo como também ativo na configuração da realidade social. Os 

elementos que compõem essas estruturas são, para a perspectiva institucional, manifestações 

de poderosas normas institucionais, como o sistema educativo, as leis, o status das profissões, 

etc., que funcionam, em muitas ocasiões, como mitos institucionalizados.  

 A legitimidade pode também receber diferentes aproximações, conforme a perspectiva 

adotada para sua abordagem e sua discussão foi uma das grandes colaborações dessa corrente 

de pensamento desde que o assunto foi tratado por Weber (FONSECA, 2003, p.62). Para os 

adeptos da corrente que analisa os elementos institucionais sob a ótica reguladora, por 

exemplo, ela ocorre através da assimilação de prerrogativas legais, enquanto que pela ótica 

normativa a legitimidade organizacional tem no suporte moral sua principal base de apoio. O 

que leva a crer que “os controles normativos são interiorizados mais facilmente que os de 

caráter regulador, e os incentivos utilizados para a conformação dos indivíduos incluem tanto 

recompensas intrínsecas como extrínsecas”, segundo Carvalho et al. (2003, p.12). Sob a ótica 

cognitiva, a legitimidade decorre de um referencial ou de uma definição comum da situação 

(SCOTT, 1995, apud CARVALHO ET AL., 2003, p.864). 
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 Em que pese as críticas a que esta sujeita (VIEIRA e PECI, 2004; PECI, 2005; 

MANGI, 2009), a perspectiva institucional trouxe contribuições importantes para os estudos 

organizacionais, seja na ampliação do conceito de ambiente, seja na reaproximação com os 

conceitos e estudos de Weber e Durkheim. A teoria forneceu elementos, principalmente 

aqueles afetos à dimensão sócio-cultural, indispensáveis para a adequada análise da 

complexidade que emerge das novas relações que caracterizam o mundo atual.  

2.6 Modelo de análise  

Em sua análise acerca das características essenciais para uma boa pesquisa qualitativa 

em administração, Vieira (2004, p.17) salienta que o embasamento teórico atende a alguns 

propósitos básicos tais como: sustentação do problema de pesquisa (demonstração da 

coerência da linha investigativa e possibilidade de relacionamento entre as variáveis que se 

pretende analisar); indicação da definição teórica do autor (linha argumentativa escolhida para 

apresentação do tema); e suporte ao estudo dos dados levantados (lastro à interpretação). 

Nesse sentido, para chegar aos seus resultados, a presente pesquisa procurou nas correntes da 

Administração Burocrática e do Institucionalismo os elementos constituintes para 

configuração de um modelo de análise capaz de fornecer as respostas para sua investigação.  

 No que tange à Administração Burocrática, a pesquisa destaca nas reflexões 

weberianas acerca da burocracia aquelas implicações determinantes para a adequada análise 

da administração e das instituições, tomando-as como elementos-chave para suporte de suas 

conclusões. Weber (2007, p. 187), considera que a burocracia manifesta-se como uma forma 

de dominação e toda dominação, segundo ele, apresenta-se e funciona como administração, 

onde um arranjo permanente de repartição dos poderes de mando e de coação transforma-se 

na condição básica para a sua existência. Quando esse arranjo se apresenta sob a forma de 

uma estrutura que reflete os princípios de organização, estabelece assim a forma de 

distribuição de poder dentro da associação. E ao empregar esse arranjo mediante relações 

hierarquicamente estruturadas evidencia a priorização das formas institucionais e os 

mecanismos, através dos quais o poder foi obtido, legitimando-se através de um sistema de 

regras racionais. Além disso, quando as regras racionais são o fundamento no qual se apoia a 

relação associativa, tem-se, dessa forma, a burocracia e a rotinização da autoridade, com o 

quadro administrativo atuando como mediador entre dominadores e dominados. Sendo assim, 

a presente pesquisa entende que mediante a evidenciação, no caso analisado, de fatos e 

elementos que identifiquem ou configurem uma opção pelo modelo organizacional 
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burocrático ou a presença e manifestação de elementos pertencentes ao tipo burocrático ideal 

weberiano, é possível compreender alguns dos mecanismos subjacentes ao processo de 

institucionalização da instituição em análise. 

 No que diz respeito à Teoria Institucional, o estudo lança mão de sua abordagem 

simbólico-interpretativa como alternativa predominantemente subjetivista para compreensão 

da realidade organizacional (FACHIN; MENDONÇA; 2003, p.29).  Para tanto, preocupa-se 

menos em reunir e compilar elementos e indicadores de eficiência econômica e concentra-se 

na caracterização e explicitação daqueles fenômenos que possibilitem elucidar as expressões e 

transformações apresentadas e sofridas pela organização estudada, ao longo de sua existência.  

Nesse sentido, busca evidenciar incidentes críticos na evolução histórica da organização nos 

quais os conceitos como valores, institucionalização, mitos, símbolos, normas e legitimidade, 

seguidamente enfatizados e valorizados por essa corrente de pensamento, apresentam-se como 

determinantes para o esclarecimento de sua atuação no meio onde a mesma se insere.  

 O trabalho considera de importância capital para a compreensão dos resultados aqui 

obtidos o suporte teórico fornecido pelo Institucionalismo acerca do importante papel que a 

variável ambiente representa para compreensão da evolução das organizações, principalmente 

em função de sua influência sobre as estruturas e características das organizações. Nesse 

sentido, destaca da contribuição que a escola institucional oferece para o entendimento da 

formação dos campos organizacionais, de forma a permitir a análise do surgimento e 

desenvolvimento do campo das organizações bancárias no Brasil, valendo-se, principalmente, 

das contribuições de Vieira e Carvalho (2003), Machado-da-Silva (2006) e, ainda, DiMaggio 

e Powell (1983). Estes últimos consideram a significação e o relacionamento os elementos-

chaves dos campos organizacionais, considerando a totalidade dos atores relevantes como o 

“conjunto de organizações que compartilham sistemas de significados comuns e que 

interagem mais frequentemente entre si do que com atores fora do campo, constituindo assim 

uma área reconhecida da vida institucional” (DIMAGGIO E POWELL, 2005, p.75).  

   Em Vieira e Carvalho (2003, p.19) o estudo resgata as fases do processo de formação 

de campos organizacionais e procura confrontá-las com os momentos históricos pelos quais 

passou o Sistema Financeiro Nacional, de forma a evidenciar a consolidação do campo das 

organizações bancárias, corroborando o ponto de vista obtido em Machado-da-Silva et al. 

(2006, p.188) que, ao concluírem sua análise sobre os campos organizacionais, salientam sua 

importância enquanto fenômeno histórico e destacam a sua contribuição para o entendimento 

dos processos de institucionalização. 
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 Finalmente, a pesquisa procura destacar ainda as contribuições de Selznick (1971, p.5) 

e Tolbert e Zucker (2007, p. 202-208) que analisam o processo de institucionalização 

propriamente dito. Enquanto o primeiro enxerga esse processo como “algo que acontece com 

uma instituição com o passar do tempo, refletindo sua história particular, o pessoal que nela 

trabalhou, os grupos que engloba com os diversos interesses que criaram, e a maneira como se 

adaptou ao seu ambiente”, marcado por uma profunda preocupação de autopreservação que 

busca diminuir riscos e atingir objetivos de longo e curto alcance, Tolbert e Zucker 

concentram-se na proposição e esquematização de um modelo que tem na habitualização, na 

objetificação e na sedimentação as suas principais fases. Tal modelo permitiu o cotejamento 

de seu conteúdo teórico com os incidentes críticos verificados ao longo da existência da 

organização em análise, possibilitando a clarificação e a compreensão dos fenômenos 

estudados. 
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3 METODOLOGIA 

 

 A presente pesquisa possui teor essencialmente explicativo. Empreendeu esforços 

investigativos de fundo bibliográfico e documental, complementados por um estudo de caso 

com pesquisa de campo.  Seu esforço direcionou-se, como aponta Vieira (2004. p.15), na 

busca de uma “descrição detalhada dos fenômenos [pesquisados] e dos elementos que o 

envolvem, [dando a devida importância] aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos 

discursos, aos significados e aos contextos”.  Ainda segundo o autor, a opção por este tipo de 

pesquisa recai sobre aquelas características que, sem prejuízo da aplicação de procedimentos 

científicos, fornecem “maior grau de flexibilidade ao pesquisador para a adequação da 

estrutura teórica ao estudo do fenômeno administrativo e organizacional que deseja” 

(VIEIRA, 2004. p.15).  

 O tipo de corte adotado foi o longitudinal com incisões transversais, uma vez que se 

preocupou com o estudo do fenômeno ao longo do tempo, destacando os incidentes críticos 

que moldaram a sua conformação atual, e o nível de análise organizacional, sendo a Caixa 

Econômica Federal a unidade de Análise.  

A pesquisa analisou a presença do Estado no setor financeiro brasileiro através da 

atuação de um de seus agentes, buscando investigar e compreender os mecanismos adotados 

para assegurar tanto sua capacitação para desempenho do seu papel e missão, quanto para a 

garantia de sua perpetuação e sobrevivência, de acordo com o contexto histórico no qual 

estava inserida. Procurou demonstrar que o seu desenvolvimento, as transformações e a forma 

de organização não foram ditados apenas pela sua natureza constitutiva pública, mas também 

por um conjunto de elementos e características decorrentes de um processo de 

institucionalização que acabou por legitimar e garantir sua permanência no campo 

organizacional onde atua, explicitando como se deu a transformação do seu papel e das suas 

atribuições, enquanto agente público do sistema financeiro em decorrência de seu processo 

de institucionalização, sendo esta a sua principal linha investiga.  

Para alcançar as suas conclusões, o trabalho lançou mão do referencial teórico que 

enxerga a administração burocrática e o institucionalismo como importantes mecanismos 

explicativos dos fenômenos organizacionais. Encontrou, em especial, nos trabalhos de Max 

Weber e, sobretudo, nas contribuições de Philip Selznick, bem como de seus reflexos nos 

estudos de Meyer, DiMaggio, Scott, Powell e Rowan, e Tolbert e Zucker os elementos para o 
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adequado entendimento dos mecanismos subjacentes ao processo de institucionalização, 

procurando, para tanto, descrever, como linhas investigativas secundárias, a constituição e 

formação do sistema financeiro nacional e a caracterização do campo organizacional das 

organizações bancárias; identificando aqueles elementos institucionalizantes e os tipos de 

interação predominantes entre os participantes do segmento bancário brasileiro e, ainda, 

apresentando e analisando o processo de institucionalização da Caixa Econômica Federal.  

 Segundo Vieira (2005, p.19), a metodologia se constitui numa parte “extremamente 

importante, pois é a partir dela que os tópicos gerais de cientificidade (validade, 

confiabilidade e aplicação)” podem ser aferidos. Nesse sentido, o autor chama atenção para a 

relevância das definições constitutiva e operacional de termos ou variáveis que são “um 

elemento importante e definitivo para avaliação do rigor da pesquisa qualitativa”.   

 A definição constitutiva, explica Vieira, diz respeito à concepção atribuída pelo autor 

da pesquisa aos termos e varáveis que pretende empregar. Ela deve emergir da fundamentação 

teórica utilizada.  A definição operacional, por sua vez, corresponde ao modo como aqueles 

termos e variáveis serão identificados, verificados ou medidos na realidade. 

 Segundo Selznick (1971, p. 5), “Institucionalização é um processo. É algo que 

acontece a uma organização com o passar do tempo, refletindo sua história particular, o 

pessoal que nela trabalha, os grupos que engloba com os diversos interesses que criaram, a 

maneira como se adaptou ao ambiente”.   

De forma a caracterizar o processo de institucionalização da Caixa Econômica 

Federal, a presente pesquisa propôs as seguintes variáveis e respectivas definições 

constitutivas e operacionais para realização do estudo: 

a) Organização burocrática. Segundo a concepção weberiana, a caracterização 

de uma empresa burocrática e o seu funcionamento de organização burocrática se 

dá mediante a presença de alguns princípios considerados básicos para a sua 

caracterização: existência de um regime de competências, fixado por dispositivos 

formais, tais como regulamentos administrativos; uma distribuição, determinada 

por regras fixas, dos poderes de mando que garantem a execução das atividades; e 

um conjunto de providências planejadas destinado a execução das atividades por 

meio de pessoal qualificado, contratado especialmente para este fim (WEBER, 

2007, p.198). Esses princípios desdobram-se em um conjunto de tendências 

(CLEGG, 1990, p.44-46), destacando-se: especialização, autorização, 
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hierarquização, carreirização, status (ou estratificação), formalização, 

padronização, centralização, legitimação, impessoalização, dentre outros. 

A operacionalização desta definição constitutiva se deu mediante a identificação, 

de elementos que presentes na organização e que guardam correspondência com o 

tipo ideal burocrático weberiano. O resultado foi obtido mediante a evidenciação 

da presença dessas características seja na documentação analisada, seja no 

depoimento dos atores ouvidos.   

b) Campo organizacional. “Aquelas organizações que, em um agregado, 

constituem uma área reconhecida de vida organizacional: fornecedores-chave, 

consumidores e produtores de recursos, agências reguladoras, e outras 

organizações que produzem serviços ou produtos similares” (DIMAGGIO e 

POWELL, 1991, p. 64-65). 

A operacionalização desta definição constitutiva se deu pela identificação e 

apresentação de atores, entidades reguladoras e de elementos comuns 

compartilhados, produzidos ou consumidos pelos participantes do espaço de 

atuação da organização estudada e reconhecidos pelos atores que com ela 

interagem como influenciadores da sua atuação. 

c) Institucionalização. Tolbert e Zucker (2007, p. 202-208) ao considerarem a 

institucionalização como um processo, recolhem de Schutz (1962;1967) o seguinte 

conceito:  

uma tipificação de ações tornadas habituais por tipos específicos de atores” e descrevem este 
processo como a sucessão de três etapas: habitualização (desenvolvimento de comportamentos 
padronizados para a solução de problemas e a associação de tais comportamentos a estímulos 
particulares), objetificação (o desenvolvimento de significados gerais socialmente 
compartilhados ligados a esses comportamentos)  e sedimentação, ou exterioridade (o grau em 
que as tipificações são “’vivenciadas como possuindo uma realidade que confronta o indivíduo 
como um fato externo e coercitivo’”.  

 No contexto organizacional, ainda segundo as autoras, incide também, ao 

longo das fases e etapas da institucionalização, um conjunto de forças causais 

consideradas críticas para a caracterização do fenômeno.  

No que tange à habitualização, observa-se a geração de novos arranjos estruturais 

que, diante de estímulos ou problemas específicos, são desenvolvidos e 

formalizados através de políticas e procedimentos por uma ou várias organizações 

que se deparam com dificuldades de mesma ordem.  Esta fase é considerada um 
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estágio de pré-institucionalização. Nesse estágio, a criação de novas estruturas em 

organizações é, em grande parte, uma atividade independente e as estruturas 

geralmente não se estendem além de uma gestão (TOLBERT E ZUCKER, 2007, 

p.204-205). 

A objetificação se constitui num movimento em direção a um status mais 

permanente e disseminado, que se segue à difusão da estrutura. Envolve certo grau 

de consenso entre os atores organizacionais responsáveis pela decisão acerca do 

valor implícito dessa estrutura. O consenso decorre da avaliação dos riscos da sua 

adoção, ou da observação dos seus efeitos em outras organizações. A objetificação 

deriva tanto do monitoramento dos competidores quanto do desenvolvimento de 

teorias que possibilitem o diagnóstico de fontes de insatisfação ou de fracasso ou a 

apresentação de evidências de sucesso da estrutura avaliada, transformando-se 

num elemento legitimador de sua adoção. Considera-se que a estrutura 

organizacional nesta fase encontre-se num estágio de semi-institucionalização.  

Já a sedimentação, conforme Tolbert e Zucker (2007, p. 207), seria o 

reconhecimento da consumação institucional, um “processo que 

fundamentalmente se apoia na continuidade histórica da estrutura e, especialmente, 

em sua sobrevivência pelas várias gerações de membros da organização”. A 

institucionalização completa de uma estrutura está vinculada à superação das 

resistências que a mesma suscita à promoção e apoio cultural de seus defensores e 

à correlação positiva com os resultados desejados. 

A operacionalização destas definições se deu mediante a identificação ou 

percepção da reprodução das fases acima descritas no processo de formulação e 

implantação de estruturas e movimentos organizativos que estiveram presentes ao 

longo de sua história. A identificação ou percepção foi obtida de duas formas: 

identificação de incidentes críticos em seu desenvolvimento histórico, destacados 

da literatura ou documentação, ou pelo reconhecimento ou menção colhida junto 

aos atores entrevistados.  

3.2  Levantamento dos dados 

 Para sua fundamentação, a pesquisa realizada procurou cobrir tanto a dimensão 

teórica quanto aquela relativa ao próprio cenário onde o fenômeno se verificou, ou seja, o 

Setor Financeiro Nacional, em especial o campo das organizações bancárias. Para isso, lançou 
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mão de fontes que podem ser divididas em três categorias, basicamente: bibliográficas, 

documentais e testemunhais. No primeiro grupo encontram-se livros, publicações, artigos 

científicos, revistas e suplementos veiculados em mídia impressa que têm a presença do 

Estado na economia, a formação e evolução do Sistema Financeiro Nacional e do campo das 

organizações bancárias e a historiografia da Caixa Econômica Federal como tema principal ou 

secundário em sua abordagem. O material reunido foi catalogado e fichado de forma a 

fornecer elementos que pudessem compreender e explicar, ao longo da evolução histórica do 

país, o contexto no qual a unidade de análise surgiu e se expandiu, explicitando os principais 

vetores que orientaram, influenciaram e determinaram o seu desenvolvimento e sua 

configuração organizacional. No segundo grupo, encontram documentos e peças pertencentes 

ao acervo oficial da instituição, dentre eles estatutos, balanços e demonstrativos financeiros, 

relatórios de administração, manuais, organogramas, dentre outros, que formalizam a forma e 

o regime de operação e funcionamento da instituição, configuração hierárquica e 

organizacional, os resultados alcançados e as condições gerais de atuação da empresa, 

considerados principais documentos de comunicação e prestação de contas junto a 

controladores, órgãos de fiscalização e a sociedade. Finalmente, no terceiro grupo, o estudo 

valeu-se também de uma pesquisa de campo que coletou dados através de entrevistas semi-

estruturadas com atores participantes da administração da empresa, seja na forma de 

controladores e dirigentes, seja na condição de executivos e gerentes da instituição e que 

tivessem conhecimento e/ou participação dos incidentes críticos mapeados e investigados pela 

pesquisa.  

3.2.1 Entrevistas 

 Foram realizadas entrevistas, semi-estruturadas com a finalidade de obter dados e 

informações que pudessem auxiliar na resposta ao problema de pesquisa, bem como no 

atingimento dos objetivos final e intermediários. Além disso, também se buscou 

esclarecimentos de episódios ou passagens relacionados aos incidentes críticos que 

demarcaram a história e o desenvolvimento da organização estudada, analisados ao longo da 

dissertação. 

Os entrevistados foram escolhidos no âmbito da unidade em análise por sua 

experiência, exposição a momentos e decisões relevantes à história da organização, 

posicionamento dentro da hierarquia da empresa. As entrevistas foram feitas com cada um 
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dos escolhidos, separadamente, e divididas em três partes, conforme roteiro anexo ao final da 

dissertação. 

3.2.2 Perfil dos entrevistados 

A pesquisa ouviu dirigentes, executivos, gerentes e empregados da empresa.  A 

escolha dos participantes foi definida pelo critério de acessibilidade. No caso de empregados 

do quadro da empresa foram observados, sempre que possível, a idade, o tempo de serviço, o 

currículo funcional e a passagem, preferencialmente, por uma das seguintes áreas da empresa: 

Desenvolvimento empresarial, Gestão de Pessoas, Controladoria, Finanças, Crédito, 

Habitação, Loteria e Tecnologia da Informação. 

O universo de entrevistados obedeceu à seguinte configuração:  

Formação dos grupos 

 Grupo 1: Controladores e dirigentes 

 01 a 03 membros do Conselho Diretor  

 Grupo 2: Executivos de primeiro e segundo níveis  

01 a 03 executivos de primeiro nível – Superintendentes Nacionais.  

 01 a 03 executivos de segundo nível – Gerentes Nacionais 

  

Controladores e dirigentes 

Carlos Augusto Borges  

Vice-presidente de Atendimento, Carlos Augusto Borges é funcionário de carreira da 

CAIXA desde 1982. Nasceu em São José de Ribamar/MA, em 11 de janeiro de 1959, 

graduou-se em Ciências Econômicas na Universidade Federal do Maranhão e exerceu função 

gerencial na filial regional de Administração e Recursos Humanos daquele estado. 

Foi Membro do Comitê de Investimentos da Fundação dos Economiários Federais 

(COMIN), Diretor Financeiro da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa 

Econômica Federal (FENAE), presidente da entidade de abril de 1999 a fevereiro de 2003, e 

Diretor-Presidente da FENAETUR Viagens e Turismo Ltda e da FENAE Corretora de 

Seguros e Administração de Bens S.A. 
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Integrou o Conselho de Acionistas da SASSE/CAIXA Seguros de 1999 a 2002. Foi 

Membro da Junta Diretiva da Corporación Ibero- Americana de Loterias Y Apuestas de 

Estado (CIBELAE) de março de 2003 a outubro de 2007, período em que ocupou, 

respectivamente, os cargos de segundo vice-presidente e presidente daquela Corporação.  

Foi membro titular do Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social 

(CCFDS), Conselho Curador do FCVS (CCFCVS), Conselho Curador do FGTS (CCFGTS) e 

do Conselho de Administração da Caixa Consórcios. Atualmente, é membro titular do 

Conselho de Administração da CAIXA Seguradora S.A, Diretor Responsável pela Ouvidoria 

e Representante da CAIXA no Conselho do Sistema de Auto-Regulação Bancária da 

FEBRABAN. 

Exerceu a Vice-Presidência de Transferência de Benefícios de fevereiro de 2003 a 

julho de 2007, quando passou a responder pela Vice-Presidência de Atendimento e 

Distribuição. 

Joaquim Lima de Oliveira  

Joaquim Lima de Oliveira, 53 anos é formado em psicologia e administração. Possui 

especialização em desenvolvimento urbano pelo IBAM/RJ, pós-graduação em Gestão Pública 

e MBA em Finanças pela FGV. 

Bancário da CAIXA há 32 anos, atualmente é o Vice-presidente de Fundos de 

Governo e Loterias. Exerceu diversas funções e cargos em sua carreira como economiário, 

destacando-se as de assessor, gerente de núcleo, chefe de Divisão, chefe de Departamento e 

Diretor de Fundos e Programas.  

Representou a CAIXA em diversos Conselhos, destacando-se o CODEFAT – 

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, Conselho das Cidades, o 

Conselho do Fundo de Desenvolvimento Social – FDS, Conselho Diretor do Fundo de 

Participação PIS-PASEP. Atualmente representa a Caixa Econômica Federal como 

conselheiro no Conselho Curador do FGTS e no Comitê de Investimento do Fundo de 

Investimento do FGTS – FI-FGTS. Foi agraciado com a Comenda do Mérito do Trabalho 

pela Presidência da República, no grau de Comendador. 
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Marcos Roberto Vasconcelos  

Vice-presidente de Controle e Risco, Marcos Roberto Vasconcelos nasceu em Ponta 

Grossa/PR, em 17 de abril de 1969. Graduado em Ciências Econômicas, pela Universidade 

Federal do Paraná, possui Mestrado em Economia, pela Universidade Estadual de Campinas e 

Doutorado em Teoria Econômica, também cursado na Universidade Estadual de Campinas. 

No Paraná, foi Professor de graduação e pós-graduação do Departamento de Economia 

da Universidade Estadual de Maringá, além de Coordenador do Programa de Mestrado em 

Economia da Universidade. 

Também foi assessor da Secretaria de Governo da prefeitura de Maringá e ocupou o 

cargo de Consultor no projeto "Reorganização Mundial do Setor de Serviços Financeiros e as 

Negociações Brasileiras na Rodada 2000 da OMC: Avaliação do Potencial de 

Competitividade Internacional das Empresas Nacionais de Serviços Financeiros" – Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)/Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). 

Ocupou ainda as funções de Vice-presidente da Maringá Crédito Solidário – Oscip de 

Microcrédito, de Consultor no projeto "Construção de Modelo Estatístico Nacional para o 

Comércio Internacional de Serviços" – Ministério das Relações Exteriores/ Banco Mundial e 

de Consultor da Presidência da CAIXA. 

 

Executivos de primeiro nível 

Carlos Magno Gonçalves da Cruz 

Superintendente Nacional de Administração de Pessoas, Carlos Magno Gonçalves da 

Cruz tem 52 anos. Graduado em Engenharia Elétrica, atuou a maior parte de sua carreira 

profissional em áreas de gestão. Trabalha na Caixa Econômica Federal há 29 anos, tendo 

passado por diversos postos e unidades de sua estrutura organizacional. Iniciou suas 

atividades em agências do interior e capital do estado de Minas Gerais, tendo migrado 

posteriormente para áreas de Relacionamento Institucional, Comercial (Cartões), Tecnologia 

da Informação, onde atuou como Diretor Executivo, e Administração de Pessoas, inicialmente 

como Diretor Executivo e atualmente como Superintendente Nacional.  
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Fora da empresa, durante seis anos atuou no movimento sindical junto ao sindicato dos 

bancários e três anos na Fundação dos Economiários Federais, onde ocupou a Gerência de 

Administração e Recursos Humanos. Também atuou como Diretor Financeiro da FENAE, 

Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, controlando 

diversas empresas ligadas à Federação, e como Consultor na área de empreendimentos 

imobiliários. Exerce também atividades de docência nas áreas de governança corporativa, 

tecnologia da informação, análise de investimentos e finanças.  

Clício Luiz da Costa Vieira 

Atual Coordenador-geral da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Clicio Luiz da 

Costa Vieira tem 52 anos, é bacharel em Administração, com pós-graduação em Tecnologia 

da Informação e mestrado em Administração Empresas pela EBAPE-FGV.  

Tendo atuado em diversas áreas da empresa, Clício Luiz da Costa Vieira, iniciou sua carreira 

junto à Caixa Econômica Federal há 33 anos, destacando-se sua passagem pelas áreas de 

Tecnologia da Informação e de Desenvolvimento Empresarial, onde atuou como 

Superintendente Nacional. 

 Além de sua experiência junto à Caixa Econômica Federal, atuou como Diretor 

Técnico da Datamec, entre os anos de 1996 e 1999, empresa responsável, principalmente, 

pelo processamento de dados dos sistemas de habitação e crédito imobiliário da Caixa 

Econômica Federal, e também como líder de projetos na Advocacia geral da União – AGU, 

antes de se transferir para a PGFN, no Ministério da Fazenda. 

Fabiano Pereira Côrtes 

Fabiano Pereira Côrtes é funcionário de carreira da CAIXA, tendo iniciado suas 

atividades em Belo Horizonte, Minas Gerais no ano de 1982. Atualmente é Superintendente 

Nacional de Negociação em Tecnologia da Informação. É graduado em Matemática, com pós-

graduação em Engenharia da Informação pela PUC-DF. Possui também MBA pela FGV, 

Gestão de Projetos, e pela FEA – USP, Gestão da Informação. 

Nos 28 anos de atuação na Caixa Econômica Federal, atuou  como Gerente de Suporte 

às diversas plataforma de tecnologia. Foi o Coordenador do Projeto Ano 2000 da instituição e 

ocupou diversos postos ao longo de sua carreira, destacando-se a Gerência Nacional de 

Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas (2000 a 2002), Coordenação de Projetos na Área 
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de Riscos Corporativos (2002 a 2004), Gerência Nacional de Sistemas (2004 a 2006) e 

Superintendência Nacional de Desenvolvimento e Produção (2006 a 2010). Antes de seu 

ingresso na Caixa Econômica Federal trabalhou no Serviço Federal de Processamento de 

Dados – SERPRO e também no Banco Rural.  

José Luiz Trevisan 

José Luiz Trevisan Ribeiro é funcionário de carreira da CAIXA, tendo iniciado suas 

atividades em Curitiba, Paraná, no ano de 1981. É graduado em Ciências Econômicas pela 

Faculdade de Administração, Economia e Contábeis - FACE, com pós-graduação Finanças 

pela FAE e MBA em  Controladoria pela USP. 

Atuou em diversas áreas da empresa. No Paraná atuou sempre na área Financeira, 

onde chegou a ser Gerente Financeiro, em Brasília, assumiu postos de Gerente em Unidades 

também financeiras e Diretor Executivo na área de Risco em 2007. 

Atualmente é o Superintendente Nacional de Monitoramento e Avaliação Resultados – 

SUMAV, que compreende Orçamento, Custos, Informações e Avaliação de Desempenho.   

Pedro Paulo de Lima Gonçalves 

Superintendente Nacional de Retaguarda de Agências, Pedro Paulo de Lima 

Gonçalves, 48 anos, é bacharel em Ciências Contábeis. Possui pós-Graduação em Gestão de 

Serviços Bancários, com ênfase em back-office, pela FGV.  

Admitido na Caixa Econômica Federa em 1989, atuou nas áreas de contabilidade, 

controladoria, financeira, logística e de tecnologia. Nesse período exerceu diversas funções, 

destacando-se as de supervisor, gerente de núcleo, assistente executivo, gerente de serviços, 

gerente de filial, gerente operacional, gerente nacional e superintendente nacional (atual 

função). 

Fora da empresa possui experiência na área contábil, tendo atuado por 15 anos na 

iniciativa privada. Trabalhou também no Banco do Estado de São Paulo, entre 1987 e1989. 

Rinaldo Gurgel Mendes 

Gerente Nacional de Soluções Tecnológicas na Superintendência Nacional de Inivação 

Tecnológica, Rinaldo Gurgel Mendes, 57 anos, é engenheiro civil, mestre em ciências pelo 
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Instituto Tecnológico da Aeronáutica – ITA e pós-graduado em gestão empresarial 

competitiva pela USP/FIPECAF.  

Trabalha há 31 anos na Caixa Econômica Federal, tendo iniciado sua carreira em 

Fortaleza, Ceará, e, posteriormente, se transferido para Brasília, onde ocupou diversas 

posições na área de Tecnologia da Informação. Possui também uma breve passagem pela área 

de Desenvolvimento Empresarial, onde atuou como Consultor de Processos. É ex-professor 

das Universidades de Brasília – UnB e Euro-americana, também de Brasília. É ex-pesquisador 

do CNPq. 

Roberto Barros Barreto 

Formado em Administração de Empresas, aos 49 anos de idade, Roberto Barros 

Barreto trabalha há 29 anos na Caixa Econômica Federal. Nos últimos dez anos atua junto a 

área de Governo, voltada à execução de políticas públicas, onde atualmente é o 

Superintendente Nacional de Programas Sociais, responsável pela administração e programas 

de governo e transferência de renda e também programas de emprego e operações crédito para 

sustentação de políticas públicas. Desde o início de sua carreira atua no subsistema central da 

empresa, tendo sempre trabalhado na matriz da instituição, iniciando suas atividades na área 

bancária ou comercial, mais especificamente em operações ativas, tendo se transferido mais 

tarde para a área social e governo onde trabalha até hoje.       

Teotônio da Costa Rezende 

Consultor Técnico da Vice-presidência de Governo, Teotônio da Costa Rezende é 

graduado em Economia, Ciências Contábeis e Administração de Empresas, com mestrado em 

Gestão e Estratégia de Negócios. Trabalha na Caixa Econômica Federal desde 1979, tendo 

passado por diversos postos e unidades de sua estrutura organizacional. Iniciou suas 

atividades atuando em agências, superintendências regionais, escritórios de negócio (como 

gerente nas áreas de aplicação, comercial e habitação) e filiais, tendo migrado posteriormente 

para a Matriz da empresa em Brasília onde trabalhou como Gerente Nacional, antes de se se 

tornar Consultor Técnico da Vice-presidência.. Especializou-se na área de Habitação, onde 

atua há 31 anos, passando pelas áreas de originação, administração e cobrança de contratos, 

bancos de primeira linha e repasses. 
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3.5 Limitações da pesquisa 

 Apesar de todo o esforço e cuidado empregados na realização da pesquisa, não é 

possível assegurar à investigação, de formal cabal, um filtro capaz de transpor todas as 

limitações relacionadas com o processo de coleta e tratamento dos dados. 

 Em primeiro lugar deve-se ressalvar as dificuldades para acesso a todos os sujeitos 

definidos para composição das entrevistas da investigação, considerando as restrições 

impostas pelo exercício dos cargos e postos que ocupam. 

 A abrangência do estudo estabeleceu uma única instituição e, por isso, devem ser 

relativizadas as possibilidades de generalização dos resultados. 

 As interferências ou prevalência de posições e interesses pessoais dos entrevistados 

em virtude de seu posicionamento, atuação ou papel em relação à empresa analisada devem 

ser também ponderadas. 

 Os riscos decorrentes da aplicação e condução do estudo, que exige conhecimento e 

experiência por parte do aplicador, são outro delimitador. 

 O fator temporal também se apresentou como limitante para o resultado alcançado, 

seja pelo fato de ter restringido o período de duração dos trabalhos, seja também pela 

disponibilidade dos profissionais envolvidos. 

 Finalmente, merece registro também a observação quanto às implicações regulatórias, 

aos aspectos concorrenciais e aos limitantes estratégicos que podem também ter influenciado 

o fornecimento de informações para condução dos trabalhos. 
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4 O CASO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

4.1 O Sistema Financeiro Nacional  

 De acordo com Hajj (2005, p.16), o Sistema Financeiro Nacional (SFN) pode ser 

apresentando a partir de três fases bem distintas: a primeira diz respeito ao período que 

antecede a reforma bancária de 1964, instituída pela Lei 4.595; a segunda corresponde ao 

período relativo a edição daquela Lei, em 1964, e a edição do Plano Real; e, a terceira, o 

período que sucedeu o referido plano. Essas fases podem ser apontadas como marcos 

definidores da constituição atual do SFN.  

 Organicamente, o Sistema Financeiro se apresenta como uma reunião de diversas 

entidades e que, de acordo com o Banco Central, podem ser agrupadas em três segmentos: 

órgãos normativos; entidades supervisoras; e operadores. 

 Os órgãos normativos (com funções e atribuições específicas de regulação e 

fiscalização) são o Conselho Monetário Nacional – CMN; o Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP; e o Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC.  As 

entidades supervisoras são o Banco Central do Brasil – BACEN; a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM; a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP; e a Secretaria de 

Previdência Complementar – SPC. Já as principais instituições operativas podem ser 

distribuídas em seis grupos (HAJJ, 2005, p. 17): 

• Instituições financeiras captadoras de depósitos à vista: bancos múltiplos; 

bancos comerciais; caixas econômicas; e cooperativas de crédito. 

• Outras instituições financeiras: bancos múltiplos sem carteira comercial; 

bancos de investimento; bancos de desenvolvimento; sociedades e crédito, 

financiamento e investimento; sociedades de crédito imobiliário, companhias 

hipotecárias; associações de poupança e empréstimo; agências de fomento; 

sociedades de crédito ao microempreendedor. 

• Intermediários ou auxiliares financeiros: bolsas de mercadorias e de futuros; 

bolsas de valores; sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários; 

sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários; sociedades de 

arrendamento mercantil; sociedades corretoras de câmbio; representações de 

instituições financeiras estrangeiras; agentes autônomos de investimento. 
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• Entidades ligadas aos sistemas de previdência e seguros: entidades fechadas de 

previdência privada; sociedades seguradoras; sociedades de capitalização; 

sociedades administradoras de seguro-saúde. 

• Administração de recursos de terceiros: fundos mútuos; clubes de 

investimentos; carteiras de investidores estrangeiros; administradoras de 

consórcios. 

• Sistemas de liquidação e custódia: sistema especial de liquidação e de custódia; 

central de custódia e de liquidação financeira de títulos; caixas de liquidação e 

custódia. 

 Como explica a autora, existe pelo menos um órgão regulador e fiscalizador para cada 

um dos cinco mercados financeiros (monetário, crédito, câmbio, capitais, seguro e 

previdência) vinculado ao Ministério da Fazenda (MF) e, no caso de previdência 

complementar, ao Ministério da Previdência Social. O Conselho Monetário Nacional (CMN) 

é o órgão máximo deliberativo encarregado da política monetária e cambial do país, 

responsável pela normatização e funcionamento de todo o SFN. Já o Banco Central (BACEN) 

é responsável pela regulação e fiscalização dos mercados monetário, de crédito e de câmbio, 

atuando também no mercado de capitais com a CVM.  Ainda segundo ela: 

pode-se definir o mercado financeiro como um conjunto de mecanismos voltados para a transferência 
de recursos entre os agentes econômicos. São efetuadas transações com títulos de prazos curto, médio e, 
algumas vezes, indeterminado, a fim de realizar as intermediações financeiras que ocorrem na 
economia. 

Os mercados financeiros funcionam como sistemas-meio, cabendo-lhes, em essência, aproximar a 
oferta final da demanda final, transferindo recursos e organizando fluxos. Eles se destinam a bancar, 
financiar, investir e administrar recursos, sendo todas as atividades sinônimos de intermediação, pois 
visa: tornar próximo o agente deficitário do superavitário; desenvolver o mercado financeiro; promover 
o crescimento do PIB; promover o desenvolvimento do país; e adequar os recursos financeiros quanto a 
prazos, volume, taxas de retorno, grau de risco etc. (HAJJ, 2005, p. 19).  

 O presente trabalho tem por foco a presença do Estado no setor financeiro nacional, a 

partir da observação de uma instituição financeira pública. Nesse sentido, a demarcação do 

campo organizacional no qual a mesma se encontra assume caráter crítico para o estudo e 

deve estabelecer os limites adequados para observação dos fenômenos analisados.  Sendo 

assim, o estudo alinha-se com os apontamentos feitos por Ventura (2005, p.70), quando 

destaca que os campos “não são simplesmente constructos agregativos dos investigadores ... 

são importantes para os participantes e incluem organizações especializadas que limitam, 

regulam, organizam e representam ao nível do próprio campo”. E também concorda com o 

autor quando ele identifica a existência, dentro do SFN, de um Campo das Organizações 
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Bancárias, “onde o contexto de formação, os interesses, os valores e os problemas são 

compartilhados, existindo uma mesma linguagem e códigos próprios, conscientes ou 

inconscientemente definidos” (VENTURA, 2005, p.70).  

Ainda segundo Ventura, este campo apresenta uma estrutura simbólico-normativa, 

capaz de identificá-lo e consubstanciá-lo. Em muitos casos, faz com que o seus atores não se 

limitem ao papel clássico da intermediação financeira entre agentes superavitários ou 

deficitários, funcionando apenas como “mera correia de transmissão que intermedia a relação 

entre autoridades monetárias e os agentes não-financeiros” (PAULA, 1999, p.1-2) ou simples 

reprodução do arranjo decorrente de suas atividades, como foi anteriormente aqui destacado 

por Machado-da-Silva et al. (2006, p. 159-196). Seus participantes, afirma Ventura (2005, 

p.70), “são também mediados e regulados por específicos atores, que também o compõem”, e 

cita como exemplo disso o próprio Banco Central. O presente estudo, portanto, toma o Campo 

das Organizações Bancárias como o cenário de análise dos fenômenos aqui estudados, 

destacando o segmento das entidades operadoras do sistema financeiro nacional representado 

pelos bancos comerciais, múltiplos e caixas econômicas, tanto do setor público quanto do 

setor privado, como o foco de suas observações. Note-se que a opção de Ventura alinha-se 

tanto com a conceituação de DiMaggio e Powell (1983), quanto aquela obtida por Vieira 

(2003, p. 19) em Scott (1994), ambas aqui anteriormente destacadas por Vieira (2003, p.19).  

Vale registrar também que, ao se considerar o espectro de perspectivas sugerido por 

Machado-da-Silva et al. (2006, p.162), a escolha de Ventura opta pelo enquadramento do seu 

objeto de estudo no grupamento que tem na função social dos seus componentes o elemento-

chave da sua caracterização, pois toma o campo das organizações bancárias exatamente como 

uma arena funcionalmente específica, onde os atores representam organizações similares, 

interdependentes, e compreendida “técnica e institucionalmente, em associação com seus 

parceiros de troca, fontes de financiamento e reguladores” (VENTURA, 2005, p.70). A 

funcionalidade é, portanto, seu elemento aglutinador. 

 Observando-se uma perspectiva histórica, pode-se afirmar que até o advento da 

criação da Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), em 1945, não havia no país 

um sistema financeiro nacional estruturado, mas apenas a reunião de algumas instituições 

financeiras que operavam no país, destacando-se o Banco do Brasil, considerado o maior 

banco da América Latina na ocasião. Carlos Magno Gonçalves da Cruz, em sua entrevista, 

afirma que a história do Sistema Financeiro Nacional até mesmo se confunde com a própria 

história do Banco do Brasil. O volume de transações era pequeno e a atividade econômica 
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ainda não demandava mecanismos para a intermediação financeira (VENTURA; VIEIRA, 

2004, p.7). No ano anterior, a Conferência Monetária e financeira das Nações Unidas e 

Associados, realizada na cidade americana de Bretton-Woods, havia criado as primeiras 

regras e instituições (dentre elas o FMI e o Banco Mundial) destinadas a ordenar e coordenar 

um sistema monetário internacional. De acordo com Souza Santos (2005, p. 3), sua influência 

no Brasil seria muito grande, embora na ocasião o país não tenha adotado de imediato as suas 

recomendações no sentido da criação de instituições encarregadas de desempenhar as funções 

de autoridade monetária. Assim, o país optou por deixar com o Banco do Brasil a 

responsabilidade pela execução de políticas do setor e também a fiscalização das instituições 

que operavam no mercado financeiro, criando uma autarquia vinculada ao Ministério da 

Fazenda para exercer a função normativa: surgia assim a SUMOC – Superintendência da 

Moeda e do Crédito.       

 A SUMOC foi concebida para controlar o mercado monetário e dar início ao processo 

de criação de um banco central (HAJJ, 2005, p.20). Já no final dos anos 1950, juntamente 

com o Banco do Brasil e o Tesouro Nacional, desempenhava o papel de autoridade monetária, 

constituindo a cúpula do embrionário sistema financeiro que reunia: o sistema bancário 

comercial; os bancos de fomento; as caixas econômicas estaduais; a Caixa Econômica 

Federal; as bolsas de valores e corretoras; as sociedades de crédito e financiamento; e as 

companhias de seguro, capitalização e previdência. O volume de transações ainda era 

reduzido e praticamente se resumia nas atividades de curto prazo dos bancos comerciais. Tal 

configuração preservou-se até reforma bancária ocorrida nos anos 1960. Considerando-se o 

processo de formação de campos organizacionais aqui apresentado anteriormente por Vieira e 

Carvalho (2003, p.19), esta primeira fase corresponderia ao estágio inicial da formação do 

campo das organizações bancárias, pois embora presentes alguns de seus elementos 

fundadores, não se pode ainda detectar, de maneira inequívoca, uma atuação onde a lógica 

institucional orientadora das atividades não se mostre de forma incipiente e difusa. 

 A existência de órgãos distintos para coordenação e fiscalização do embrionário 

sistema financeiro nacional, mostrou-se problemática desde o princípio, revelando-se 

ineficiente em virtude dos “atritos entre o órgão responsável pelas normas e aquele que tinha 

sido encarregado da execução”, segundo Souza Santos (2005, p.3), que afirma ainda que 

muitas decisões de caráter essencialmente técnico, acabaram envolvidas pelo debate político, 

pois  entre 1946 e 1964, os ocupantes dos cargos de Ministros da Fazenda e de Presidente do 

Banco do Brasil pertenciam a correntes políticas distintas, procurando fazer valer seus 
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respectivos pontos de vista. O problema somente seria definitivamente resolvido com a 

reforma do sistema financeiro ocorrida na década de 1960, com a implantação do governo 

militar. Em seu depoimento, Carlos Magno Gonçalves da Cruz, aponta que o problema se 

estende ainda até um pouco mais adiante. Além de afirmar que, tendo “nascido de uma costela 

do Banco do Brasil”, o Banco Central só se firmaria de fato como autoridade monetária com a 

saída da conta-movimento do BB, ocorrida em 1986, segundo ele uma atitude corajosa, 

somente a partir da qual o país de fato passou a contar efetivamente com novos mecanismos 

de controle da política monetária.  A saída da conta-movimento do Banco do Brasil também 

foi destacada como importante marco da estruturação do sistema financeiro nacional no 

depoimento de Marcos Roberto Vasconcelos.       

  “A economia brasileira, a partir da década de 1960, sofreu modificações significativas, 

e seu sistema financeiro foi radicalmente modificado” (MEIRELLES, 2003, p. 184). Em 1964 

foi criado o Banco Central do Brasil. Concebido sob o modelo de tipo misto (independência 

parcial) este vinculado ao Banco do Brasil e ao governo federal até a década de 1980. A 

reforma bancária implementada na ocasião tentou a especialização das instituições financeiras 

em consonância com o mercado onde atuavam: capitais; crédito; câmbio; etc. (HAJJ, 2005, 

p.21-22). A estruturação do setor e a atuação no segmento financeiro foram marcos 

importantes da presença do Estado na economia destacados na entrevista de Clício Luiz da 

Costa Vieira a esta pesquisa.  

 O desenvolvimento econômico experimentado pelo país naquele período teve 

profundos reflexos na consolidação do sistema financeiro que se estruturava e em conjunto 

com diversas outras reformas implementadas na ocasião (destaque para a instituição da 

correção monetária) mudaram definitivamente a feição do setor bancário nacional (SOUZA 

SANTOS, 2005, p.21). 

 A estabilidade econômica alcançada no período e o crescimento da economia 

promoveram a expansão da classe média e sua aproximação ao crédito e ao consumo. Em 

decorrência disso, as instituições financeiras também experimentaram um inédito 

crescimento, multiplicando-se linhas de crédito e financiamentos e aumentando 

significativamente a captação de depósitos. Os bancos de investimento e de desenvolvimento 

passaram a oferecer linhas específicas de longo prazo, fundeadas por captação interna e 

externa de recursos. Foi criado o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), que teria como 

principal agente o Banco Nacional da Habitação (BNH), e que mais tarde viria a ser 

incorporado pela Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento de operações 
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imobiliárias fundeadas por recursos oriundos das cadernetas de poupança e letras imobiliárias. 

Conforme o seu depoimento a esta pesquisa, Roberto Barros Barreto, destaca esse 

acontecimento como sendo “uma das ações de maior intervenção do governo na economia” 

em toda a história do país.  

 Este período de estabilidade e florescimento do sistema financeiro, que se estenderia 

até a década de 1970, (HAJJ, 2005, p. 24; SOUZA SANTOS, 2005, p.26) representa, no 

modelo Vieira e Carvalho (2003, p.19), o segundo estágio da formação do campo brasileiro 

das organizações bancárias. As interações entre os atores se intensificam e os relacionamentos 

favorecem o reconhecimento mútuo que possibilita o surgimento de um sentimento de 

identidade, considerado como de capital importância para a construção e delimitação de 

campos organizacionais, conforme anteriormente aqui apontado por Fonseca e Augusto 

(2008, p.1). Além disso, no período também foram forjados os primeiros mecanismos e 

dispositivos básicos de estruturação do campo, seja do ponto de vista formal-regulativo, seja 

por possibilitar a expressão das primeiras manifestações de isomorfismo e homogeneização 

entre as organizações. Esse estágio se estenderia por muitos anos, até que a dinâmica da 

conjuntura internacional colocasse à prova os fundamentos da economia brasileira e a 

consistência do arcabouço institucional que a sustentava, dentre eles o pilar financeiro que, 

embora ainda não totalmente consolidado, tinha no campo das organizações bancárias um dos 

mais importantes esteios para superação das turbulências que se avizinhavam.    

 A crise do petróleo, nos anos 1970, foi o marco do início da desaceleração econômica, 

seguida de uma súbita disparada dos índices inflacionários e do nível de endividamento 

externo que levaram o país a uma sucessão de planos que tentaram em vão reverter o quadro 

econômico caótico que se instalou. A indexação da economia que servira de solução havia 

pouco mais de uma década, agora mostrava sua outra face impactando preços, salários e 

contratos. Embora o quadro geral não fosse exatamente ruim para as instituições financeiras, 

que começaram a acumular lucros jamais alcançados com a intermediação financeira, seus 

efeitos colaterais sobre o país eram cada vez mais nefastos. A retomada da estabilidade 

econômica foi então colocada como prioridade nacional e a reformulação do sistema 

financeiro inevitável. 

 Um plano de estabilização econômica começou a ser engendrado no início da década 

de 1990 (HAJJ, 2005, p.26; SOUZA SANTOS, 2005, p.76). Batizado com o nome do novo 

padrão monetário adotado pelo país, o Real, ganhou as ruas a partir de fevereiro de 1994 

trazendo profundo impacto para as instituições financeiras. Sua implantação foi concebida 
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numa sequência de etapas: a primeira delas atacou o diretamente o déficit público, 

promovendo corte de despesas e aumento de impostos. A segunda estabeleceu a criação de 

um indexador geral para a economia, a Unidade Real de Valor (URV), que tinha por objetivo 

neutralizar os efeitos inflacionários sobre os preços. E, finalmente, uma terceira etapa que 

estabeleceu uma reforma monetária que introduziu uma nova moeda no país, o Real. 

 Enquanto as tentativas anteriores mostraram-se absolutamente ineficazes frente ao 

vigor inflacionária (apesar de se valer de mecanismos extremos como o tabelamento e 

congelamento de preços e salários e o confisco de ativos), o novo plano conseguiu ganhos 

significativos no atingimento daquele que seria o principal objetivo: o controle dos preços. A 

inflação do país baixou de quase 2.500% para pouco mais de 20% ao ano.  

 A Lei 9.249/95 extinguiu toda e qualquer forma de correção monetária e proibiu o seu 

emprego nas demonstrações financeiras, inclusive para fins societários. A retomada da 

estabilidade econômica resgatou a confiança dos investidores e promoveu as condições para 

início de um novo ciclo de desenvolvimento. Mas a redução da inflação significou um grande 

impacto para as instituições financeiras que tiveram grande parte de seu lucro afetado pela 

eliminação da possibilidade de ganho com a intermediação financeira (MEIRELLES, 2003, p. 

185). O ajuste profundo criou uma série de dificuldades para várias instituições. A perda, 

calculava-se, seria recompensada pela nova demanda de crédito com a qual o reaquecimento 

da economia acenava. 

 O primeiro abalo sofrido pelo novo plano viria a acontecer por ocasião da crise 

cambial mexicana (HAJJ, 2005, p.34) que obrigou a revisão da âncora cambial adotada pelo 

plano e que precisou ser substituída por um regime de bandas de variação para controle do 

câmbio. A crise instalada provocou um grande movimento de saída de recursos estrangeiros 

do país. O regime cambial só voltaria a ser substituído pelo câmbio livre no final da década de 

1990. Mas a solidez dos fundamentos da economia já havia sido alcançada e a confiança na 

economia por parte dos investidores logo atraiu novos recursos. 

 Em função de sua implantação em etapas, o Plano Real forneceu condições estruturais 

para que o sistema financeiro se adaptasse para o novo cenário que se avizinhava e aquelas 

instituições que se ajustaram durante o período de estabilização da nova moeda puderam fazer 

a transição para o novo regime de forma relativamente tranquila. Mas nem todos 

conseguiram. Muitos bancos públicos estaduais, por exemplo, não sobreviveram à mudança. 

Bessi e Grisci (2004, p. 3), resgatando dados do DIEESE, afirmam que ocorreu uma redução 

de cerca de 20% no número de bancos entre junho de 1994 e dezembro de 2000, ou seja, das 
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246 instituições do início do período, apenas 197 sobreviveram às mudanças. Destacam 

também a acentuada redução no número das organizações públicas do setor, notadamente os 

bancos estaduais.  

 Segundo levantamento efetuado por Souza Santos (2005, p. 102), a partir de dados do 

Banco Central, entre os anos de 1996 e 2004 o número de instituições bancárias no país 

declinou de 230 para 164. Neste período, as empresas com controle ou participação 

estrangeira não experimentaram alteração em sua base instalada no país, variando em apenas 

uma unidade ao final do período, 67, em 1996, e 68, em 2004. Já as instituições privadas 

nacionais observaram uma queda de 37,40%, partindo de 131 casas bancárias, em 1996, e 

alcançando o ano de 2004 com apenas 82 instituições. Os bancos públicos, por seu turno, 

fecharam o ano de 2004 com 14 unidades, partindo de um número de 32, em 1996, uma 

redução de 56,25%.  No mesmo intervalo, também informa o autor, o patrimônio líquido dos 

segmentos variou de forma distinta: enquanto o patrimônio líquido das instituições com 

controle estrangeiro saltou de uma participação de 11,4% do total do sistema, em 1996, para 

27,1%, em 2004, os bancos privados nacionais experimentaram uma queda de 1,3% 

(diminuindo sua participação de 54,2%, em 1996, para 52,9, em 2004). Já os bancos públicos, 

que em 1996 respondiam por 33,1% do patrimônio líquido do sistema, ao final do período, em 

2004, respondiam por apenas 17,5% do patrimônio líquido total.     

 Além da reconfiguração do segmento, o novo regime também incorporou 

componentes prudenciais (em especial recomendações do acordo de Basileia) que permitiram 

o estabelecimento de um novo patamar de regulação para o setor (HAJJ, 2005, p. 33; 

MEIRELLES, 2003, p. 191; SOUZA SANTOS, 2005, p. 82).  Esse novo arcabouço 

normativo viria representar um fator decisivo na configuração do campo das organizações 

bancárias do país, tornando-se, com demais medidas que buscavam evitar novos abalos e o 

chamado risco sistêmico, a maior evidência da presença de um pilar normativo para o seu 

processo de institucionalização, nos moldes propostos seja por Scott (2005), seja por 

DiMaggio e Powell (1995).    

 A nova arena de atuação das instituições financeiras foi profundamente marcada pela 

atuação governamental. Foram adotadas medidas de auxílio emergencial aos bancos e 

também em relação à prevenção e resolução de novas crises e risco sistêmico. Um amplo 

programa de incentivo para reorganizações societárias, transferências de controle, 

privatizações e intervenções foi adotado (HAJJ, 2005, p.85). O novo arcabouço regulatório 

visava a obtenção de um sistema melhor preparado para o enfrentamento de futuros abalos. 
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Dentre estas medidas destacam-se: valores mínimos de capital a patrimônio líquido ajustado; 

incentivo para operações de aquisição, incorporação e transferência de controle acionário; 

saneamento de bancos públicos; maior participação de bancos estrangeiros; dentre outras 

(SOUZA SANTOS, 2005, p.85). 

 Como é possível observar, muitas dessas mudanças, senão todo o seu conjunto, 

guardam nítidos traços dos condicionantes isomórficos apontados tanto por DiMaggio e 

Powell (2005, p.75) quanto por Carvalho et al (1999, p.6). Isso porque o novo arcabouço 

regulatório representou uma enorme pressão junto aos participantes do sistema, representando 

alta carga de coerção e persuasão, visando a transformação do segmento bancário. Tratava-se 

de uma tentativa dramática de resgatar a confiança da sociedade, elemento indispensável ao 

seu funcionamento, e afastar definitivamente o risco sistêmico que o ameaçava até então. As 

novas exigências governamentais instituíram uma série de ritos e procedimentos que 

mudariam de forma radical a atuação dos bancos seja no seu relacionamento com os clientes e 

instâncias normativas, seja na sua maneira de operar e até mesmo de se estruturar 

organizacionalmente (o que não deixa também de nos fazer ressoar a análise weberiana que 

enxergava a capacidade modeladora decorrente da exposição a sistemas racionais-legais). 

Também é possível identificar na adoção das novas normas prudenciais o início de um 

processo de homogeneização por que passam organizações submetidas a regras e 

procedimento institucionalizados e legitimados pelo Estado, que acabam por incorporar uma 

série de práticas ritualizadas que começam a compor a sua realidade. Finalmente, merece 

também registro os apontamentos de DiMaggio e Powell (2005, p.75) ao salientar que esse 

fenômeno ocorre não apenas em relação ao poder público, ou sob sua esfera de influência. No 

campo privado, lembram os autores, o mesmo ocorre com as organizações que, em 

movimentos de crescimento ou expansão, têm sua conformação moldada tanto pelas pressões 

delas oriundas, quanto dos relacionamentos de autoridade direta. 

 As mudanças introduzidas pelo plano de estabilização econômica não impactaram 

apenas o segmento bancário (MEIRELLES, 2003, p. 197), foram apontadas como medidas 

complementares ao estabelecimento de um novo modelo de gestão do Estado que, seguindo a 

tendência internacional (opinião corroborada pelo depoimento de Marcos Roberto 

Vasconcelos a esta pesquisa) apontada na direção de um neoliberalismo, via na sua redução o 

componente indutor do desenvolvimento.  

 Considerando-se mais uma vez o modelo de formação de campos organizacionais de 

Vieira e Carvalho (2003, p. 13-20), toda essa dinâmica de transformações pode ser tomada 
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como movimentos do estágio final da consolidação do campo das organizações bancárias do 

país, pois ao ver definitivamente configurada a sua forma de atuação e estabelecidas as suas 

fronteiras demarcatórias, o mesmo “emerge então como unidade devidamente 

institucionalizada, com os participantes apresentando estreitos níveis de interação e 

relacionamentos, e também comungando todo um sistema de significados e valores próprios” 

(VIEIRA E CARVALHO, 2003, p. 13-20). 

 Como aponta Meirelles (2003, p. 197-202), as tentativas de explicação para essa 

sucessão de mudanças têm sofrido a influência de diversas correntes de pensamento, 

motivadas por “argumentos teóricos, epistemológicos e, sobretudo, ontológicos” dos seus 

diversos observadores. Lembra o autor que Ferreira, Freitas e Schwartz, por exemplo, 

analisam essas transformações institucionais nos sistemas financeiros, contornando posições 

deterministas ou voluntaristas, apresentando-as como processos historicamente localizados, 

rejeitando qualquer outra lógica que as afastem da dimensão temporal. Outros, no entanto, 

afirma o autor, mais próximos de sua própria visão dos fatos, apontam as estruturas 

socioeconômicas, responsáveis pelo suporte para as trocas comerciais e financeiras, “como 

produto de atores humanos, historicamente localizados, com motivações, interesses e alguma 

compreensão da realidade, mas que não têm total domínio e conhecimento das consequências 

de suas ações e interações” (MEIRELLES, 2003, p. 198).  

 De forma sintética, Meirelles (2003, p. 199) identifica como principais mudanças 

ocorridas no sistema financeiro:  

• Mudanças tecnológicas que permitiram a agilização e ao aumento das transações 

financeiras em escala mundial; 

• Tendência à desregulamentação e liberalização financeira; 

• Aumento do fluxo financeiro e comercial mundiais e expansão das operações 

financeiras; 

• Proliferação de inovações e instrumentos financeiros, diversificação nos 

produtos e serviços e diluição progressiva da segmentação tradicional dos 

sistemas financeiros/bancários; 

• Redução da importância dos empréstimos e formas de captação tradicionais nas 

receitas e funding; 
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• Expansão da atuação de instituições financeiras não-bancárias e de organizações 

não-financeiras com impactos diretos na dinâmica concorrencial e regulatória; 

• Aumento da participação transnacional, sobretudo de grandes bancos, visando 

ganhos de escala, diversificação de operações, ampliação de canais de 

distribuição, alternativas de financiamento, diluição de riscos, ampliação de 

fontes de receitas e fortalecimento de posição global; 

• Redução da participação do poder público no sistema financeiro 

 Seja como for, a feição atual do Sistema Financeiro Nacional deve muito a esta 

dinâmica (a composição e configuração atual do sistema financeiro nacional e campo das 

organizações bancárias são apresentados nos anexos IV, V e VI ao final da dissertação). 

Apenas a partir dos impactos da crise financeira internacional que, nos Estados Unidos, em 

2008, estabeleceu um novo paradigma para a participação do Estado na economia (em 

especial no setor financeiro) é que surgem os primeiros ensaios no sentido de sua 

reconfiguração, notadamente no que diz respeito à regulação do setor. No entanto, é preciso 

ressaltar que o caso brasileiro apresenta, em termos regulatórios, diversas diferenças em 

relação ao modelo internacional médio praticado, principalmente em função da experiência 

acumulada durante o período inflacionário. Embora os países emergentes não deixem de 

também sofrer as consequências da crise, o segmento financeiro deverá considerar com 

cautela os eventuais ajustes a serem implementados. 

4.2 Bancos públicos 

 Os bancos públicos constituem um capítulo à parte na história do sistema financeiro 

nacional. Visceralmente ligados à implementação de políticas públicas e ao próprio processo 

de consolidação do Estado nacional, sua natureza, papel e atuação merecem atenção especial 

para contextualização e complementação ao caso aqui estudado. 

 De acordo com Novaes (2005, p.38), os primeiros bancos estatais, nascidos na Suécia 

por volta do século XVII, surgiram com o papel precípuo de autoridade monetária. Apenas 

dois séculos depois é que o seu surgimento viria a ganhar escala. O primeiro deles, holandês, 

destinava-se ao financiamento da indústria. Inspirou congêneres na França e Alemanha que 

procuravam equiparar seu desenvolvimento industrial ao nível alcançado pelos ingleses. O 

modelo foi também seguido em outros continentes e, em 1821, para financiamento de sua 

malha ferroviária de pequenas indústrias, o México também inaugurou sua própria instituição 
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bancária. Os primeiros recebimentos de depósitos, poupança popular, se deram por intermédio 

de bancos postais, criados na Europa, para atender regiões rurais. Na França as caixas postais 

– públicas - surgiram no século XIX, depois de uma crise no setor bancário privado local. A 

garantia do Estado animou os depositantes. 

 Por volta de 1875, na Alemanha, o Estado tinha o monopólio da emissão da moeda e, 

além de instância reguladora, desempenhava o papel de depositário da poupança do público, 

sobretudo das classes menos favorecidas. Na primeira década do século seguinte é que os 

bancos públicos passaram a receber os primeiros depósitos à vista. Os primeiros empréstimos 

somente seriam concedidos a partir de 1926. 

 No Brasil, os bancos públicos seguiram os movimentos institucionais de consolidação 

do Estado. A primeira entidade financeira pública nasceu em 1808 com a transferência da 

família real portuguesa para o Brasil: nascia o Banco do Brasil (COSTA NETO, 2005, p. 13). 

Congregava atividades de depósitos, desconto e emissão, com o privilégio de comercialização 

de alguns produtos. Acabou liquidado em 1829, ressurgindo em 1893 sob a designação de 

Banco da República dos Estados Unidos do Brasil, sendo definitivamente transformado em 

Banco do Brasil apenas em 1906.  Paralelamente, em 1860, surgiria também a segunda 

instituição financeira pública do país, a Caixa Econômica Federal, criada sob os auspícios do 

segundo império para ser “o cofre seguro das classes menos favorecidas”, como mais tarde se 

pronunciaria a seu respeito o então Visconde de Rio Branco (apud BUENO, 2002, p.22). 

Desde então, juntamente com o Banco do Brasil, forma o núcleo central da presença do 

Estado no setor financeiro.  

 Novaes (2005, p. 39) explica que, somente após os dois conflitos armados mundiais do 

século passado, o mundo experimentou grande expansão das instituições financeiras públicas, 

em função da necessidade de reconstrução dos países envolvidos, Alemanha e Japão, 

principalmente. Os países em desenvolvimento também criaram suas próprias entidades para 

canalizar recursos oriundos dos organismos internacionais e multilaterais (BACHA, 2005, 

p.265). Movimentos de nacionalização e o estabelecimento de regimes socialistas explicam as 

outras raízes para o surgimento dessas entidades. 

 Enquanto em seu depoimento a esta pesquisa Rinaldo Gurgel Mendes entende que “o 

papel fundamental do banco público é viabilizar as políticas governamentais e preencher as 

lacunas deixadas pelas instituições privadas nas questões-chave relativas ao processo de 

bancarização e fornecimento de crédito a taxas mais razoáveis”, Pinheiro (2007, p. 160), 

acredita que existem falhas de mercado que muito bem podem ser preenchidas por agentes 
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econômicos sem que se vejam comprometidos a capacidade e o esforço de alocação eficiente 

de recursos, a geração de inovações ou o aprimoramento da produção. Mas não é exatamente 

o que ocorre, segundo ele, no mercado financeiro. De acordo com o autor, “neste as falhas de 

mercado são tão graves e frequentes que, em toda parte, a intervenção estatal, é considerada 

essencial para garantir o seu bom funcionamento e, em certo grau, a sua própria existência” 

(PINHEIRO, 2007, p. 160) - as lacunas no setor financeiro que possibilitam a presença de 

entes públicos também foram apontadas no depoimento de Teotônio Costa Rezende para a 

presente pesquisa. Pinheiro salienta ainda que o principal objetivo da presença do Estado no 

setor, inclusive por meio dos bancos públicos, é o de:  

mitigar o efeito perverso da assimetria de informação, dos problemas de ação coletiva e da má 
qualidade das instituições  sobre o sistema financeiro, promovendo dessa forma o seu desenvolvimento, 
como meio de aumentar e eficiência com que os recursos são alocados, e o crescimento da economia. 
(PINHEIRO, 2007, p. 160)        

 Já para Carlos Magno Gonçalves da Cruz, conforme obtido em seu depoimento, o 

papel do banco público não se restringe à mera transferência de recursos, explorando a 

atividade bancária, tendo apenas o lucro como lastro para implementação de políticas 

públicas. É preciso, segundo ele, considerar a sua natureza e a sua missão, considerando-se, 

sobretudo, a identificação que ele teve ter com aqueles aos quais atende.  Joaquim Lima de 

Oliveira, por seu turno, afirma que: 

Em primeiro lugar [o banco público] deve ser lucrativo, para não onerar o tesouro com necessidade de 
aportes de recursos que poderiam viabilizar outras políticas públicas. Em segundo lugar deve servir ao 
Estado (sociedade), com a prestação de serviços relevantes, como a entrega de alguma política pública 
de natureza social ou financeira, de modo a agregar valor ao papel de banco público, diferenciando-se 
daqueles que visam exclusivamente atender a rentabilidade requerida pelo acionista. 

Assim como para Hirakawa (2008, p. 2-3), Novaes (2005, p. 39-41) destaca três 

motivações principais para criação e manutenção de instituições financeiras públicas: a 

primeira, dotada de uma visão social, aponta para a cobertura de falhas de mercado, quando 

empresas e bancos públicos atuam como entes complementares na economia, desde que os 

retornos sociais dessa atuação superem o seu custo. É considerada uma variação da visão 

desenvolvimentista, quando o Estado assume o papel de agente indutor do crescimento 

econômico. Pinheiro (2005, p. 161), com base nos trabalhos de Gerschenkron, 1962; 

Adrianova, Demetriades e Shortland, 2003, apresenta a visão desenvolvimentista, como sendo 

aquela que destaca a atuação dos agentes públicos “em compensar os efeitos das falhas 

institucionais e de mercado que inibem o desenvolvimento financeiro e a eficiente alocação de 

recursos em países de baixa renda”. A segunda motivação corresponde à visão política, 
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quando se atribui à empresa ou ao banco público o papel de instrumento de poder, utilizados 

por seus ocupantes para prover emprego, subsídios e benefícios a seus aliados e constituintes 

políticos, muito mais do que para promover o desenvolvimento do país como um todo. A 

terceira vertente corresponde à visão de agência, que admite a presença estatal com o intuito 

de “melhorar a eficiência alocativa, mas contrapõe esse fato à dificuldade que os bancos 

estatais têm de implementar o seu mandato. As imperfeições [ou falhas] de mercado existem, 

mas os custos da burocracia governamental podem anular os ganhos com a intervenção” 

(NOVAES, 2005, p. 39-41). A presença do Estado como fator de mitigação das deficiências 

de mercado também foi salientada no depoimento de Rinaldo Gurgel Mendes para esta 

pesquisa que observou, no entanto, que essa presença, em longo prazo, pode acarretar uma 

certa desfiguração, opinião corroborada pelo depoimento de Clício Luiz da Costa Vieira que 

afirma, em sua entrevista, que 

Faz todo o sentido o governo atuar, enquanto fomentador para criação de áreas consideradas 
estratégicas. Sua permanência após a implantação e estabilização deveria se dar apenas na qualidade de 
agente regulador e normativo.  Ao entrelaçar-se com praticamente todos os grandes segmentos 
econômicos, abre espaços enormes para a ineficiência, corrupção, monopólio e a cartelização do Estado, 
sempre em prejuízo do cidadão e em especial do contribuinte, que ao fim e ao cabo, vai pagar a conta.   

Ainda segundo Novaes, seriam quatro as razões para que o Estado se fizesse presente 

no mercado financeiro: inicialmente, para garantir e manter a segurança e a solidez do sistema 

bancário; além disso, para suavizar as falhas de mercado decorrentes da assimetria de 

informação; ainda, para financiar projetos considerados socialmente importantes, mas sem 

viabilidade financeira; e, por último, possibilitar o acesso aos serviços bancários aos menos 

favorecidos e às praças de difícil acesso. Esta última, corroborada pelo depoimento de 

Roberto Barros Barreto a esta pesquisa, tendo o acesso aos serviços financeiros tendo sido 

destacado por ele através de sua associação aos direitos individuais de cidadania. Novaes 

afirma também que, no que diz respeito às duas últimas razões, as opiniões se dividem ao 

determinar se o Estado deve ou não atuar diretamente na sua consecução, ou se poderia valer-

se da iniciativa privada para tanto. Lembra que a presença do Estado na economia ganhou 

grande impulso, nos últimos trinta anos, principalmente nos países socialistas, em função das 

ideias keynesianas, mas sua sustentação acabou perdendo força diante dos baixos resultados 

alcançados pelo desempenho estatal. Segundo ela a contratação e gestão desses serviços junto 

à iniciativa privada, aparecem como alternativa viável para o problema e, após revisar a 

literatura sobre o tema, conclui que:  

Quando o governo sabe exatamente o que quer de seu agente, não faz diferença, do ponto de vista do 
bem-estar social, se são empregados do Estado ou empregados contratados por uma empresa privada 
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que proveem o serviço. ... A simples busca de objetivos sociais não é suficiente para justificar a 
propriedade estatal, que pode ser substituída. (NOVAES,  2005, p.42).        

 No entanto, a autora alerta quanto aos riscos da incompletude dessa contratação, dada 

a dificuldade de mensuração, pelo governo, dos níveis de qualidade desejáveis para a 

prestação dos serviços. Diante disso, encontra apoio, em sua revisão, como justificativas para 

a propriedade direta do Estado, somente quando: a) o incentivo para reduzir os custos pelo 

provedor privado pode levar a uma deterioração da qualidade do serviço oferecido; b) a 

inovação tecnológica não é importante no setor em questão; c) a concorrência é fraca e o 

consumidor não tem opções de escolha; d) o incentivo para ter boa reputação é pequeno 

(NOVAES, 2005, p. 43). Mas também alerta para os riscos de corrupção e favorecimentos 

que podem envolver tais contratações.  

 Pinheiro (2007, p. 164), por sua vez, enxerga de seis formas distintas a intervenção do 

Estado no setor financeiro:  

• através de instrumentos usuais de política monetária;  

• estímulo ao acesso ao sistema de pagamentos, destacando-se as localidades 

interioranas (suportado por argumentos distributivos e de externalidade de 

redes); 

• regulador prudencial e emprestador de última instância para proteção do 

sistema de pagamentos, estímulo à intermediação financeira e proteção de 

pequenos poupadores (com o intuito de mitigar riscos); 

• redução da assimetria informacional, com a adoção de controles normativos 

específicos; 

• influência na composição de ativos das instituições financeiras, alterando o 

retorno relativo de operações financeiras por meio de tributos e subsídios 

ou fixando a destinação de fluxos financeiros; e  

• atuando diretamente nos mercados de crédito e de capital, como agente 

financeiro, por meio de bancos de sua propriedade, com destaque para o 

Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco Nacional de 

desenvolvimento Econômico e Social e outros agentes (quando for o caso). 

 Pinheiro destaca ainda que os agentes públicos podem também, em conjunturas e 

circunstâncias especiais, como ambientes de insegurança jurídica, por exemplo, viabilizar a 



87 
 

formação de arranjos institucionais que permitam a concretização realização de operações 

financeiras que não seriam possíveis de outro modo.   

   No que diz respeito à importância e natureza dos bancos estatais nos ativos bancários, 

Novaes constata uma redução da participação estatal até o ano de 2004, excetuando-se apenas 

os países asiáticos. Também apurou que essas instituições são mais importantes nos países em 

desenvolvimento. Na América Latina a autora afirma que o volume de recursos das 

instituições públicas alcança um quarto dos ativos bancários. Apesar disso, Pinheiro (2007, p. 

164) destaca o papel desempenhado por esses agentes no Brasil, por seu papel como 

instrumentos auxiliares de política monetária, citando como exemplo seu desempenho durante 

a crise de confiança e liquidez externa de 2002.        

 Em termos de desempenho, embora haja uma recorrente tendência de se comparar 

diretamente instituições públicas e privadas, não se deve ceder à tentação do cotejamento puro 

e simples, sem levar em consideração a constituição, os objetivos e a missão de cada uma 

delas. Nesse sentido, Carlos Magno Gonçalves da Cruz, em sua entrevista, lembra que “não é 

o lucro, ou o resultado contábil que mede o desempenho do Estado”. O que não significa, no 

entanto, que se deva renunciar integralmente à procura de parâmetros ou indicadores que, 

aliados ao controle social, de alguma forma, contribuam para o aperfeiçoamento e o 

desenvolvimento das instituições.  Ou, como destacou Marcos Roberto Vasconcelos em seu 

depoimento a esta pesquisa, o banco público deve procurar ser “inovador para atender 

determinados segmentos ou no lançamento em determinado produto, ... [ mas ] o fato de ele 

ser um banco público, de ajudar de uma forma mais direta, dele ser pautado pelo 

desenvolvimento, por ele auxiliar e ser um braço do Estado na promoção do desenvolvimento 

econômico e social, não significa que esse banco tenha de ser ineficiente. Não significa que 

ele não tenha de olhar o tempo todo para dentro e buscar elevação dos níveis de produtividade 

e maior eficiência na sua atuação”. Para Joaquim Lima de Oliveira, ouvido por este trabalho, 

no que concerne aos resultados, não deveria haver questionamentos, pois os entes públicos 

têm a obrigação de ser lucrativos. Mas ressalva que “o que carece de um entendimento maior 

é no tocante ao tamanho do lucro, cuja regra de mensuração é a mesma do privado, onde há 

um livre arbítrio na tomada de decisão, privilegiando sempre o resultado financeiro, o que 

nem sempre é verdadeiro no banco público”. 

 É importante lembrar que, como foi visto anteriormente, ao longo da evolução 

histórica do Sistema Financeiro Nacional, diversas circunstâncias levaram ao 

desenvolvimento das instituições bancárias (MEIRELLES, 2003, p. 199), promovendo uma 



88 
 

profunda modificação em sua forma de atuação e no oferecimento de novos produtos e 

serviços, tanto no setor privado, quanto no setor público. Para este último, houve a 

necessidade de um esforço de especialização que permitisse sua presença, em condições 

concorrenciais mínimas, junto ao mercado, mas sua atuação, entretanto, sempre estará sujeita 

às interferências de sua natureza – financiamento de déficit público, subsídios, políticas de 

concessão de crédito, encargos, capitalizações, são apenas alguns exemplos – que terminam 

por pressionar seu desempenho e sua eficiência.  

 Pinheiro (2007, p.195), a partir de revisão sobre o tema registra que : 

A literatura oferece ampla evidência empírica de que os bancos públicos têm indicadores de 
desempenho piores do que os das instituições privadas. Yeyati, Micco e Panizza (2004), por exemplo, 
mostram que os bancos públicos da América Latina, quando comparados com seus congêneres 
privados, cobram juros mais baixos, pagam menos pelos depósitos, emprestam mais para o setor 
público, têm taxa mais elevada de inadimplência e são menos lucrativos (retorno sobre ativos).  

 Na América Latina, afirma o autor, a partir de observações de Micco, Panizza e Yañez 

(2004), a baixa lucratividade dos entes públicos decorre das margens líquidas dos juros mais 

baixos, dos custos mais altos (destaque para as contratações de pessoal) e de suas taxas de 

inadimplência.         

No caso brasileiro, Pinheiro, citando Ness Jr. (2000), afirma que os bancos públicos 

“se destacam, historicamente, pela má qualidade de seus ativos, por altas taxas de 

inadimplência e por custos operacionais extraordinariamente elevados” (2007, p. 195). 

Acrescenta que os baixos resultados ainda não consideram os diversos subsídios dados pelos 

governos, destacando dentre eles o lastro contra falências que atrai novos depósitos, 

vantagens na determinação de fontes de recursos, baixa remuneração de depósitos efetuados 

por entes governamentais, exclusividade na gestão de folhas de pagamentos de funcionários 

de órgãos e empresas estatais, administração de fundos públicos.  

Roberto Barros Barreto, em seu depoimento a esta pesquisa, lembrando passagens que 

têm a Caixa Econômica Federal como referência, destaca que muitas das ocorrências de maus 

desempenhos ou baixos resultados decorrem do uso inadequado dos entes públicos, seja por 

motivações políticas, seja por interesses nem sempre explícitos, não podendo ser 

exclusivamente atribuídos a falhas em sua administração.    

 Novaes (2005, p. 52) destaca, entretanto, que nem sempre a performance inadequada 

dos bancos públicos deve ser traduzida por ineficiência, afirmativa também presente nos 

depoimentos de diversos dos entrevistados ouvidos pela pesquisa. Mas na opinião tanto de 

Jose Luiz Trevisan Ribeiro quanto de Teotônio Costa Rezende, o banco público deve sempre 
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alcançar o resultado positivo em sua atuação, sob pena de transformar-se “num ônus para a 

sociedade”, com afirma o primeiro. Mas na opinião e Roberto Barros Barreto, também 

entrevistado por esta pesquisa, se uma empresa financeira pública, observadas todas as 

premissas de gestão eficiente e profissional, “começar a ter lucros exorbitantes” é possível 

que haja “alguma coisa estranha na função dela de empresa pública”. Observação que, de 

certa forma, se alinha com a de Novaes (2005, p. 52), quando pondera que é preciso também 

considerar os motivadores da criação dos agentes públicos, dentre eles o provimento de 

crédito para o atendimento de prioridades estabelecidas pelo governo, mas que “pode-se 

mesmo conceber que, se um banco estatal for tão eficiente quanto um banco privado, ele não 

atenderá as razões pelas quais foi criado”.  

 O que se observa ao longo da história do sistema financeiro nacional é que, de alguma 

forma, os bancos públicos no país aproximam-se ou afastam-se de algumas dessas visões 

reproduzindo e refletindo as opções ideológicas dos ocupantes do poder.   

4.2.1 Os bancos públicos no Brasil 

 Costa Neto (2004, p. 7-9) identifica três momentos distintos como marcos do 

surgimento, desenvolvimento e difusão dos bancos oficiais no país. O primeiro deles é aquele 

relativo à criação das primeiras instituições financeiras públicas, notadamente o Banco do 

Brasil e as caixas econômicas, no final do século XIX e início do século XX. Segundo o 

autor, a vinda da corte portuguesa para o país, em 1808, marca a primeira aproximação do 

Estado em relação à atividade bancária. A atividade concentrava-se basicamente na província 

do Rio de Janeiro e o país contava com menos de 70 agências em todo o território nacional. O 

Banco do Brasil que originalmente nascera como instituição privada, apesar de ter recebido 

subscrições de ações do governo, somente nos primeiros anos da República se tornaria uma 

instituição oficial, assumindo a sua designação definitiva apenas em 1905, com o governo se 

tornando proprietário de 50% de suas ações.  

 As primeiras caixas econômicas, precursoras da atual Caixa Econômica Federal, 

seriam criadas em 1860, no Rio de Janeiro, por decisão imperial. Seu surgimento e 

desenvolvimento serão apresentados na seção a seguir. 

Os primeiros bancos estaduais surgiriam nos primeiros anos do século XX, em São 

Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, com vistas a incrementar o crédito hipotecário e 

agrícola. No entanto, a atuação estatal limitava-se à concessão de garantias e isenções fiscais. 

Embora a motivação original para a criação desses bancos tenha sido a expansão do crédito à 
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lavoura, em especial do café, outras atividades econômicas também se beneficiaram de seus 

recursos. Espírito Santo e Minas Gerais, por exemplo, recorreram a essas instituições para o 

financiamento de serviços públicos, como água, esgoto, transportes, telefonia e 

empreendimentos de caráter industrial (COSTA NETO, 2004, p. 32). Ainda que mantidos 

como instituições privadas, em diversas ocasiões esses bancos recorreram aos recursos 

públicos para manter suas atividades, seja na forma de empréstimos (junto ao Banco do Brasil 

e até mesmo às caixas econômicas), seja na forma de execução das garantias oferecidas pelo 

poder público. Não tardaria, assim que o próprio governo assumisse boa parte dessas 

instituições. De acordo com Costa Neto:  

Ao final dos anos 20, somente o Banco de Crédito Agrícola de Minas Gerais não havia sido encampado 
pelo Governo. Os primeiros a terem o capital controlado por governos estaduais foram o Banco de 
Crédito Real,  Credireal, de Minas Gerais, e o Banco Hipotecário e Agrícola do Espírito Santo, ambos 
em 1919 (2004, p. 37).   

O Banco de Crédito Hipotecário e Agrícola de São Paulo teria o seu controle assumido 

pelo Estado em 1926, com a conversão em ações de dívidas contraídas junto às caixas 

econômicas. Nascia assim o Banespa. Dessa forma, conclui Costa Neto (2004, p. 39), as 

primeiras instituições públicas nasceram “como consequência da frustração de iniciativas que, 

por intermédio de instituições privadas incentivadas pelos governos, procuravam, 

respectivamente, restabelecer o crédito especializado em financiamentos hipotecários e 

agrícolas, e aperfeiçoar a circulação monetária e o crédito em geral”.  

O Banco do Brasil, juntamente com o Tesouro Nacional e a SUMOC, 

Superintendência da Moeda e do Crédito, criada em 1945 para controlar o mercado monetário 

e dar início ao processo de criação de um banco central (HAJJ, 2005, p.20), até o final dos 

anos 1950 desempenhava o papel de autoridade monetária, constituindo a cúpula do 

embrionário sistema financeiro nacional, que contava ainda com o sistema bancário 

comercial; os bancos de fomento; caixas econômicas estaduais; Caixa Econômica Federal; 

bolsas de valores e corretoras; sociedades de crédito e financiamento; e companhias de 

seguro, capitalização e previdência. 

A criação do BNDES, em 1952, foi outro importante marco na história dos bancos 

oficiais do Brasil e é apontado por Marcos Roberto Vasconcelos, em seu depoimento a esta 

pesquisa, como um importante momento da história econômica no país, pois o banco 

terminou por abrigar e reunir importantes nomes do pensamento econômico nacional e 

representou a oportunidade de colocar em prática muitas das suas ideias acerca da presença do 

Estado na economia, tendo sido considerado um “celeiro de formação e de divulgação desse 
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pensamento”. O país, na ocasião, adotara uma série de medidas visando estimular o 

desenvolvimento econômico, priorizando a industrialização. Diversos investimentos públicos 

foram realizados nos sistemas de transporte e energia, ao mesmo tempo em que se procurou 

reequipar parte da marinha mercante e o sistema portuário. Com “o propósito de acelerar o 

processo de diversificação industrial” (FAUSTO, 1995, p. 409) foi então criado o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico- BNDE. Contando com créditos externos da ordem 

de US$ 500 milhões e recursos do Tesouro Nacional como funding para suas operações, o 

Banco passou a ser o gestor do Fundo de Reaparelhamento Econômico, criado pelo governo 

para auxílio de seu esforço desenvolvimentista, informa Costa Neto (2004, p. 97), ressaltando 

que “a critério do ministro da Fazenda, ficou facultado ao BNDE o alcance de recursos das 

caixas econômicas federais, das companhias de seguro e capitalização e dos órgãos da 

previdência social”. Além disso o Banco também poderia conceder garantia a financiamentos 

externos relacionados com o programa de desenvolvimento. A origem, do Banco, segundo o 

mesmo autor, “pode ser interpretada tanto como resultante dos condicionantes externos ao 

financiamento à economia brasileira, quanto da necessidade de neutralização, no curto prazo, 

das imperfeições da organização financeira do país e de pressões inflacionárias, fatores que 

espelhavam os crônicos desequilíbrios macroeconômicos e o próprio processo de crescimento 

acelerado da economia brasileira” (COSTA NETO, 2004, p. 97). 

 O segundo momento do desenvolvimento e difusão de instituições oficiais, 

notadamente dos bancos estaduais, ocorreu entre os anos 1950 e 1960. Do total de 29 

instituições que o país chegou a ter em 1992, sete foram criadas entre os anos de 1927 e 1939, 

quatro entre 1940 e 1955 e onze entre 1956 e 1964 (sete destas últimas nos dois últimos anos 

do período). Em seu depoimento, Carlos Magno Gonçalves da Cruz aponta que os Estado 

passaram a apresentar “uma espécie de configuração básica” composta por um banco 

estadual, uma caixa econômica e um banco de desenvolvimento que, de certa forma, 

reproduzia a configuração federal. Já na opinião de Marcos Roberto Vasconcelos, também 

ouvido por esta pesquisa, essa configuração básica resulta muito mais de um pragmatismo, do 

que propriamente de uma ação deliberada, resultante de uma política para o setor.   

Os anos 1950-1960 também trouxeram ao segmento bancário um novo tipo de 

instituições oficiais, os bancos estaduais de desenvolvimento econômico, ou de fomento, que, 

embora originalmente criados para o desenvolvimento econômico, numa espécie de 

reprodução local do papel que vinha sendo realizado pelo BNDE na escala federal, “também 

apresentavam características de bancos comerciais” (COSTA NETO, 2004, p. 53). Seis 



92 
 

estados passaram a contar com esse tipo de instituição: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 

Bahia, Paraná, Espírito Santo, Maranhão, Ceará, São Paulo e Rio Grande do Norte. Em seu 

depoimento, José Luiz Trevisan Ribeiro ressalta a grande representatividade que os banco 

estaduais alcançaram no âmbito de sua atuação, embora reconheça que acabaram sucumbindo 

à influência política, enquanto Marcos Roberto Vasconcelos considera bastante relativa a 

atuação dos bancos regionais de desenvolvimento.   

 O Plano de Metas de 1956 havia criado as condições necessárias para a ampliação do 

papel do Estado na economia, potencializando sua atuação empresarial que não se restringia 

apenas às áreas de infraestrutura, mas também a algumas áreas anteriormente apenas 

exploradas pela iniciativa privada. O direcionamento dos investimentos era conduzido, no 

plano federal, pelo BNDE, através do gerenciamento do Fundo de Reaparelhamento 

Econômico, mas como afirma Costa Neto (2004, p. 101) “ainda que embrionárias, desde 

meados da década de 1950 os estados brasileiros passaram a desenvolver experiências de 

planejamento econômico, o que constituiu um movimento de adaptação das administrações 

estaduais às contingências impostas pelo crescimento acentuado dos centros dinâmicos 

industriais do país” e os bancos estaduais, mesmo limitados pela pequena monta dos recursos, 

foram utilizados para o estímulo de novos investimentos, intensificando o esforço de 

desenvolvimento, ainda que muitos deles tivessem que passar por uma verdadeira 

reorganização estrutural. O autor também tributa à inflação crescente do período um incentivo 

para a aproximação dos governos estaduais às atividades bancárias. Lembra que na condição 

de depositários das disponibilidades dos governos estaduais, a perspectiva de ganhos 

decorrentes de sua aplicação deve ter influenciado as administrações regionais no sentido de 

suas próprias entidades financeiras.  

No plano federal, o país contava com sete instituições: além do Banco do Brasil e 

Caixa Econômica (instituições já centenárias), o Banco de Crédito da Borracha - BASA, 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDE, Banco Nacional de Crédito 

Cooperativo – BNCC e banco do Nordeste do Brasil – BNB (criados em 1943). 

Com a reforma bancária de 1964 o país procurou controlar a inflação e, ao mesmo 

tempo, reestruturar o sistema financeiro nacional que, como afirma Carlos Magno Gonçalves 

da Cruz em sua entrevista, “passou a ter um desenho mais definido”. Como afirma Costa Neto 

(2004, p. 106), “boa parte dos esforços empreendidos foram voltados para a constituição de 

poupança de longo prazo e para a garantia de fontes de recursos de origem inflacionária para 

o setor público”.  Além da instituição da correção monetária e de uma nova política cambial, 
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foram criados o Banco Central do Brasil e Banco Nacional da Habitação. As caixas 

econômicas seriam unificadas em uma só empresa, em 1969. Com a descentralização de 

recursos federais e a instituição dos depósitos compulsórios, estabeleceu-se a diferenciação 

formal entre os bancos comerciais e os bancos de desenvolvimento estaduais, que logo teriam 

regulação específica, acompanhada de uma rápida expansão no número de agências e no 

volume de transações. Seu crescimento acompanhou o chamado “milagre brasileiro” e só 

perderia força quando da derrocada do regime militar e do longo período de turbulências que 

a economia mundial enfrentaria a partir da crise do petróleo ao final da década de 1970 e a 

recessão da década de 1980.  

A presença do Estado na economia brasileira assim como no setor financeiro, após 

passar por grandes transformações, se estenderia até a década de 1990 quando, em sintonia 

com um movimento de escala mundial, o país observou uma drástica redução no número de 

entidades atuando na indústria bancária, ao mesmo tempo em que testemunhou o declínio da 

participação pública no setor, até então responsável por grande parcela da intermediação 

financeira nacional (PINHEIRO, 2007, p. 201), dando início, assim, ao terceiro momento da 

história dos bancos públicos no país.   

A necessidade de um profundo ajuste destinado à obtenção da estabilidade econômica 

e do controle da inflação acenava para a adoção de um conjunto de medidas com uma 

dramática repercussão para as instituições financeiras. O Sistema Financeiro Nacional assistiu 

à eliminação de qualquer sistema de correção monetária que, juntamente com a inflação, era 

até então responsável por boa parcela dos resultados alcançados pela intermediação 

financeira. Embora de grande importância para a economia nacional, as medidas tiveram 

efeitos drásticos para a indústria bancária, sobretudo para os bancos públicos, que tinham 

muitos dos seus resultados e custos operacionais, financiados por aquele tipo de receita. 

Na verdade, os participantes do mercado financeiro já tinham acumulado experiências decorrentes de 
planos econômicos anteriores. Assim, muitos desses aguardavam a estabilidade da moeda (em algum 
período de tempo) e se preparavam para tal. Entretanto, outras IFs [Instituições Financeiras] não 
estavam preparadas, principalmente alguns bancos estaduais (HAJJ, 2005, p. 26).                          

 A nova forma de atuação dos bancos passou também a ser ditada por um modelo 

prudencial centrado no risco que mudou de forma decisiva a presença da supervisão da 

autoridade monetária (adoção do Acordo de Basileia, instituição de uma central de risco de 

crédito, controle de operações de swap, dentre outras). Sua estruturação estava baseada em 

três pilares: resolução emergencial da crise pela qual passava o país; prevenção de crises 

futuras; e, ainda, a resolução de eventuais crises que viessem a ser enfrentadas. De imediato, o 
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novo cenário incentivou a reorganizações societárias estimulando tanto as operações de fusões 

e aquisições, como também a privatização de bancos públicos estaduais. Em seu depoimento, 

Carlos Magno Gonçalves da Cruz lembra, no entanto, que o método adotado para as 

privatizações é questionável, pois embora tenha levado a termo muitas das “mazelas” que 

ocorriam no âmbito dos bancos estaduais, acabou por se transformar quase que num 

“processo de doação” e, em muitos casos, sem levar em consideração o histórico das 

instituições. Além das privatizações, foram adotados também mecanismos como a criação de 

um fundo garantidor de créditos que pudesse evitar a ocorrência de risco sistêmico.  

 O quadro de mudanças representou para o setor público um conjunto de iniciativas até 

então inédita em toda a sua história: privatizações, transferências de controle para a esfera 

federal, regimes especiais, liquidações extrajudiciais, foram algumas das providências 

adotadas para enfrentar as dificuldades pelas quais passava a maioria das instituições 

estaduais. Dos 31 bancos do setor público no início do Plano Real, apenas BASA, Banco do 

Brasil, BNB, a Caixa Econômica Federal, BRB, Banpara, Banese, Banestes, Nossa Caixa, 

Banrisul permaneceram atuando no sistema financeiro. Embora com toda essa amplitude, 

Teotônio Costa Rezende, em seu depoimento, acredita que a mudança aconteceu no tempo 

certo, pois a falência do modelo e os efeitos nocivos da interferência política sobre essas 

instituições apontavam para a necessidade de um enxugamento.     

Quanto à Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, Hajj (2005, p. 78) afirma que: 

no início do Plano, o valor nominal dos ativos da CEF [Caixa Econômica Federal] estavam 
representados por direitos com valor contábil muito diferente do valor de mercado, como por exemplo, 
o Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS). Acrescenta-se que ela operou 
significativamente na compra de carteiras imobiliárias (pelo valor de face) de bancos em dificuldades 
por meio de recursos do PROER, sendo ainda hoje devedora desse programa. O mesmo aplica-se ao 
Banco do Brasil, que assumiu em público e por meio das demonstrações contábeis de 1994, 1995 e 
1996, a diferença dos valores contábeis e os valores reais de mercado, acarretando em prejuízo.                  

 Pinheiro (2007, p. 201) lembra que a Caixa Econômica Federal, quem 1996 detinha 

23,1% do total dos depósitos do sistema, em 2004 viu a sua participação reduzida a 15,6% em 

2004, enquanto o Banco do Brasil teve sua participação praticamente inalterada (em torno de 

17%).  Segundo o autor, depois das reformas introduzidas no Sistema Financeiro Nacional, a 

partir do Plano Real, “o risco de desintermediação financeira como consequência do receio da 

população quanto à saúde do sistema financeiro privado” não parecia “ser um argumento 

verossímil para a existência de bancos públicos” (PINHEIRO, 2005, p. 208).  Além disso, 

argumentava que o argumento em prol do acesso ao sistema de pagamentos e aos serviços 

financeiros, um dos pilares da afirmação para a manutenção das instituições oficiais, quando 
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confrontado com os incentivos recebidos pela iniciativa privada diante de externalidades de 

rede no acesso ao sistema de pagamentos e objetivos de política de rendas e de 

desenvolvimento regional poderia muito bem sofrer um revés, pois diante desse cenário a 

chegada de novos agentes financeiros seria inevitável. Sustentava também que a presença dos 

agentes públicos em diversas localidades se sobrepunha, ferindo um princípio econômico de 

aumento da eficiência alocativa. Em seu depoimento para esta pesquisa, Roberto Barros 

Barreto também chama a atenção para a superposição de papéis dos entes públicos e ressalta 

ser este um problema a ser repensado pelo Estado para a adequada configuração de sua rede 

de atuação, ressaltando o efeito nocivo da concorrência entre eles. Pinheiro (2005, p. 214) 

analisou também a atuação dos bancos públicos brasileiros no financiamento de áreas 

consideradas chaves pela corrente desenvolvimentista, também um dos mais fortes 

argumentos em favor de sua existência (agricultura, setores intensivos de P&D, setores 

intensivos em capital com longos períodos de maturação, etc.) Segundo o autor, a influência 

política tem sido um fator presente na alocação de recursos públicos gerando distorções de 

toda ordem em vários setores da economia. Em termos de P&D, entende que nem Banco do 

Brasil ou Caixa Econômica, e até mesmo o BNDES, têm o seu foco voltado para empresas 

que atuam nessa direção. Nos investimentos para setores com longo período de maturação, 

reconhece Pinheiro, o BNDES até se faz presente, mas em relação ao deslocamento de 

empresas de setores decadentes, ao contrário do que ocorreu no Japão, a presença dos bancos 

públicos aparece mesmo como uma verdadeira barreira para a saída dos agentes ineficientes. 

Quanto aos novos entrantes no mercado financeiro, o autor salientava que os bancos públicos 

brasileiros não possuíam presença neste segmento, privilegiando empresas estabelecidas, 

sobretudo as grandes.   

 Embora reconhecendo sua influência, Pinheiro (2005, p. 216) destaca pelos menos 

duas outras razões que poderiam sustentar a permanência dos bancos públicos, ainda que as 

considere “menos sólidas do ponto de vista de uma análise de bem-estar social” . A gestão do 

caixa do governo e as contas de seus funcionários (capazes de gerar grandes receitas em 

períodos inflacionários) e o financiamento de atividades pouco atraentes para o setor privado. 

No primeiro caso, salienta que as iniciativas serviram, na verdade, para o financiamento de 

déficits e viabilização de despesas sem a necessidade de aprovação pelos respectivos 

legislativos; no segundo, sustenta que o desinteresse do setor privado decorre da 

inadimplência do setor, critério desconsiderado pelo setor público e que redunda na promoção 
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de níveis de ineficiência que frustram o emprego dos recursos em aplicações com maior 

retorno social.  

 A promoção da concorrência no setor, outro argumento em favor da presença estatal 

no mercado financeiro, é vigorosamente combatida por Pinheiro (2005, p. 217), que imagina 

ser este um papel muito mais das agências reguladoras e monitoradoras do setor público do 

que propriamente dos agentes financeiros que atuam no setor. Ressalta ainda a influência dos 

subsídios e monopólios concedidos aos entes públicos sobre a indústria que, ao contrário do 

que se argumenta, acabam por distorcer a dinâmica concorrencial.  

 Recorrendo ao trabalho de Yeyati, Micco e Panizza (2004), Pinheiro (2005, p. 218) 

apresenta “três medidas que aumentam a chance de sucesso das intervenções de caráter social 

dos bancos públicos: a precisão quanto à sua missão, a clara contabilização do componente de 

subsídio de seus financiamentos e a constante avaliação de seus resultados”. Destaca que não 

há, no Brasil, transparência com relação aos subsídios e que a avaliação sistemática da 

atuação das instituições oficiais ocorre em número bastante reduzido, mas destaca  o trabalho 

realizado pelo consórcio Booz-Allen&Hamilton-FIPE (2000), que apontou os seguintes 

resultados: 

a) elas executam funções para as quais existem hoje instituições mais bem 

capacitadas ou alternativas com menor custo; 

b) a atuação forte do Estado, como executor das ações falha em alavancar a ação da 

iniciativa privada (em especial no setor financeiro); 

c) em alguns casos, em consequência da busca de equilíbrio financeiro, a atuação das 

instituições financeiras públicas federais não está maximizada para os segmentos 

mais necessitados; 

d) ineficiência decorrente de sobreposição e redundância de custos, elevada 

inadimplência e baixa produtividade; 

e) atuação de cada instituição de forma independente e não coordenada objetiva 

maximizar individualmente os seus resultados na execução de políticas públicas, 

mas na maioria das vezes maximiza o resultado do sistema como um todo. 

 Complementarmente, o estudo apontou falta de clareza na segregação de 

responsabilidades e recursos do Tesouro e das instituições públicas, carecendo de 

transparência no Orçamento da União e, também, que “com a mistura entre atividades 
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comerciais e execução de políticas públicas, ocorrem subsídios cruzados entre captação, 

riscos, receitas e custos operacionais que tornam opacas para o público em geral a eficácia da 

atuação de cada instituição e do governo, bem como os valores associados aos serviços 

prestados”  (PINHEIRO, 2005, p. 218).  

 Para Bacha (2005, p. 266), após a implementação das medidas estruturais da década de 

1990, a expectativa era de que com a normalização da vida financeira do país (representada 

pelo controle da inflação, pela queda dos juros, o alongamento dos prazos e a abertura ao 

exterior), os bancos públicos se tornassem desimportantes, ou mesmo que viessem a 

desaparecer. O fechamento dos bancos estaduais, segundo ele, teria sido a primeira etapa 

nesta direção. Mas restava ainda ao país, segundo ele, a necessidade de se realizar uma 

seleção no âmbito dos bancos federais. Apontava como alternativa para a Caixa Econômica 

Federal a sua incorporação ao Banco do Brasil ou a abertura de seu capital, em conjunto com 

o saneamento de seus ativos, possibilitando sua venda a investidores privados estratégicos, 

com direito a assento em seu Conselho de Administração. Tal medida, de acordo com o autor, 

“contribuiria para melhorar a governança corporativa da Caixa, criando anteparos à ação de 

grupos de interesse, tanto político-eleitorais quanto corporativos, a que ela tem estado 

tradicionalmente sujeita” (BACHA, 2005, p.266). Com relação ao Banco do Brasil, 

imaginava a continuidade do aperfeiçoamento de sua governança corporativa (opinião 

compartilhada por HADDAD, 2005, p. 275) e a segregação de suas funções comerciais das 

funções de agente do Tesouro Nacional. Destaca também a necessidade de remoção da 

Constituição e da legislação complementar, da obrigação de seu uso pelo governo como 

agente financeiro exclusivo, procurando intensificar seu foco nas suas “funções sociais de 

garantir amplo acesso bancário à população e de postar-se como linha auxiliar do Banco 

Central no combate de crises financeiras, no contexto de um mercado ainda em processo de 

normatização” (BACHA, 2005, p. 268). Ao BNDES, o autor reservava o papel de provedor 

do financiamento de longo prazo. Imaginava sua desvinculação dos fundos de arrecadação 

compulsória (como o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, por exemplo) e sugere sua 

atuação lastreada por recursos captados mediante a emissão de debêntures, inclusive no 

mercado financeiro local. No que concerne à aplicação de recursos, concluiu pela 

continuidade da expansão de parcerias (cofinanciamentos com bancos privados) e 

terceirizações, fortalecendo assim o mercado de capitais. 

 O desencadear da crise financeira iniciada nos Estados Unidos, no final de 2008, no 

entanto, parece ter pautado um novo rumo nas discussões em torno tanto do papel do Estado 
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no setor financeiro quanto da atuação de seus agentes, opinião corroborada por José Luiz 

Trevisan Ribeiro que, em seu depoimento para esta pesquisa, aponta para a oportunidade de 

uma “uma nova perspectiva de debate, caracterizando a relevância de o Estado ter instituições 

que intervenham na dinâmica do mercado”. Também a respeito da crise financeira 

internacional, Fabiano Pereira Côrtes, em seu depoimento a esta pesquisa afirmou que: 

a presença e atuação dos bancos públicos ganharam espaço no atual contexto da economia brasileira e 
mundial. A crise mundial gerou uma discussão importante em diversos países sobre o papel dos Bancos 
Públicos. No Brasil podemos afirmar que eles tiveram um papel central na recuperação econômica após 
os meses mais agudos da crise. O sistema financeiro público transformou-se em pólo gerador de 
confiança e estabilidade e de expansão do consumo e da produção graças ao avanço do crédito. 
Responsáveis por mais de 40% dos ativos do sistema os Bancos Públicos ofertaram crédito e 
forneceram serviços a um grande público e, de alguma forma, balizaram os juros e taxas aplicadas nas 
concessões destes créditos. 

Singer (2009, p. 23), por exemplo, lembra que, no auge da crise, “para sair do impasse 

entre tentar afrontar a opinião pública ou prolongar a paralisia das finanças e a queda da 

produção e do emprego na economia real, um governo após o outro começou a nacionalizar 

os bancos ‘mortos vivos’, comprando parte ou a totalidade do capital com recursos do 

tesouro” e, ao mesmo tempo, foram criadas novas linhas de crédito nos bancos públicos numa 

tentativa dramática de restabelecer o crédito e reduzir a elevação das taxas de juros que 

disparavam diante das incertezas que passaram a rondar a economia. Num extremo oposto ao 

ímpeto liberalizante da década anterior, o autor defende que a intermediação financeira deve 

ser exercida exclusivamente pelo poder público, pois só assim os bancos se dedicarão ao bem 

público.    

No que concerne ao Brasil, Rinaldo Gurgel Mendes, em sua entrevista para a presente 

pesquisa, afirma que: 

Após a crise de 2008, o sistema financeiro público brasileiro transformou-se num eixo de transmissão 
de confiança e estabilidade e de expansão do consumo e produção graças expansão do crédito pelos 
bancos públicos. Essa abordagem dos bancos públicos mostrou como o Estado pode intervir de forma 
eficiente no setor financeiro em momentos de crises agudas. 

 Mas essa opinião diverge daquelas apresentadas pelos entrevistados Carlos Magno 

Gonçalves da Cruz e Clício Luiz da Costa Vieira que acham que ainda é cedo para esse tipo 

de avaliação, no caso do primeiro, ou que é possível superar tais momentos com a atuação 

apenas de entes privados, como afirmou o segundo.  

Para Costa Neto (2004, p. 78) a natureza das atividades desenvolvidas pelos bancos 

públicos não resulta somente de condicionantes específicos relativos a períodos determinados 

da evolução econômica nacional, mas também de um longo e integrado processo histórico, 
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onde condicionantes econômicos comuns e, portanto, mais permanentes e básicos, são 

explicitados. Adverte o autor que: 

Fixar atenções em períodos isoladamente, portanto, pode redundar em perder de vista os elementos que 
instruíram de forma mais central o aparecimento e o desenvolvimento dos bancos oficiais no cenário 
econômico nacional e, portanto, a correspondência dos mesmos em relação aos condicionantes 
contemporâneos da economia e das características da intermediação financeira no Brasil. (COSTA 
NETO, 2004, P.7-8) 

Mas o destino dos bancos oficiais há muito tem sido motivo de recorrentes discussões 

e, na maioria dos casos, longe de conseguir desvincular-se do viés ideológico e das 

circunstâncias conjecturais que cercam as análises. Costa Neto (2004, p.7-8) salienta que o 

estímulo ao desenvolvimento através da expansão de crédito, reorganização, saneamento, 

melhoria da gestão corporativa e, sobretudo, privatização, “são expressões que o público em 

geral acostumou-se a encontrar nas edições diárias de notícias” e que acabam combinadas de 

forma distinta pelas diversas correntes de pensamento na tentativa de fixar os meios para a 

promoção do desenvolvimento econômico e social, divergindo, basicamente, na escolha do 

período sobre o qual se apoiam os seus argumentos sobre o papel dos bancos oficiais na busca 

daquele objetivo.   

       

4.3 O Caso da Caixa Econômica Federal 

 Conforme visto anteriormente, para Selznick (1971, p.5), a institucionalização é um 

processo, algo que acontece com o passar do tempo, refletindo a história particular de uma 

organização e a forma como ela se adaptou ao seu ambiente de atuação, e do qual dificilmente 

ela conseguiria manter-se livre. A identidade e os valores forjados durante a sua existência 

determinam não apenas a sua longevidade, mas também o ritmo e as formas de sua 

transformação e desenvolvimento. A criação e a incorporação desses valores, na visão do 

autor, refletem, assim, o seu grau de institucionalização. Para ele, a transformação de 

organizações em instituições é ditada pela preocupação de autopreservação que busca mitigar 

riscos e atingir seus objetivos de longo e curto alcance. É a partir desse prisma, portanto, que 

esta pesquisa apresenta o caso Caixa Econômica Federal. Para alcançar o seu objetivo, o 

trabalho divide sua história em cinco fases distintas, durante as quais procura identificar os 

elementos determinantes de seu processo de institucionalização e evidenciar como se deu a 

transformação do seu papel e de suas atribuições como agente público do sistema financeiro 

nacional, ao mesmo tempo em que esclarece a presença e a atuação do Estado no setor 

financeiro nacional.   
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Na primeira fase, “Império e República Velha”, descreve sua criação, a opção pelo 

modelo burocrático de organização e os fundamentos lançados para a sua identificação com 

valores sociais da população. Na segunda, “Estado Novo e Democracia”, apresenta a 

incorporação de novos elementos e responsabilidades que contribuíram para o avanço de seu 

processo de institucionalização, com o aporte de uma série componentes de ordem normativa 

e legal que tiveram repercussões significativas para sua legitimação e reafirmação de seu 

papel institucional dentro do campo organizacional ao qual pertencia e do espaço onde atuava. 

Na terceira parte e quarta partes, “Regime Militar” e “Modernidade”, descreve dois 

importantes acontecimentos que, a partir de perspectivas políticas antagônicas, determinaram, 

cada qual, uma nova feição para a empresa. O primeiro deles, no início dos anos 1970, 

durante o regime militar, diz respeito à reafirmação do modelo burocrático de organização, 

claro reflexo do momento histórico pelo qual passava, e uma verdadeira infusão de novos 

valores experimentada entre os anos sessenta e setenta e que se mostrou determinante para a 

sedimentação de seu processo de institucionalização. O segundo acontecimento, em sua fase 

de modernidade, vinte anos mais tarde, apresentou, pela primeira vez em sua história, uma 

ampla tentativa de ruptura com o modelo de organização burocrática, com importantes opções 

de cunho isomórfico, a pretexto da garantia de sua sobrevivência no campo organizacional no 

qual atuava. Na quinta e última parte, “Atualidade”, discute a fase contemporânea da empresa 

e o novo papel atribuído às instituições financeiras públicas, frente aos acontecimentos 

acarretados pela crise financeira internacional. Além de procurar demonstrar uma 

reaproximação da empresa com o modelo de organização burocrática, o trabalho também 

argumenta pela apresentação desta última fase do seu desenvolvimento como o corolário do 

seu processo de institucionalização. 
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Império e República Velha 

Segurança sem limite 

 

 

 

  

Ao promulgar, em 1860, a Lei dos Entraves, que anunciava providências sobre os 

bancos de emissão, meio circulante e diversas companhias e sociedades, o então imperador, 

D. Pedro II, erguia um dos marcos mais significativos na história econômica do país. Suas 

consequências se estenderiam até os anos trinta e deixariam marcas profundas no 

desenvolvimento financeiro do Brasil. Dentre outras disposições, a nova lei propunha um 

novo ordenamento para o setor bancário, suspendendo a emissão de títulos sem o devido 

lastro pelas casas bancárias e refreando o surto especulativo que havia tomado conta do que 

começava a se constituir um mercado financeiro local. Dentre outras coisas, a nova lei 

também criava as condições legais para o surgimento das caixas econômicas no Brasil. 

Seriam elas dotadas de um caráter disciplinador do mercado de empréstimos e poupança 

(SILVA, A. 2004, p. 58) e uma alternativa aos juros exorbitantes praticados por uma 

agiotagem ávida por lucros que atuava não apenas na cidade do Rio de Janeiro, sede do 

governo, mas também em outras províncias do império, aceitando a penhora de bens e 

fornecendo empréstimos. Assim surgia, então, a primeira caixa econômica do país: a Caixa 

Econômica da Corte (BUENO, 2002, p.20).  

 A Lei dos Entraves foi duramente criticada pelo seu caráter intervencionista. Seus 

opositores defendiam maior liberdade para a iniciativa privada e propugnavam por uma 

economia desestatizada. Dentre eles, o Barão de Mauá, um papelista, adepto da abolição do 

padrão-ouro, estabelecido como lastro obrigatório pela nova lei. Mauá era também um ícone 

liberal frente à industrialização, o mercado e a internacionalização do capitalismo que 

começava a chegar ao país. O Barão seria, mais tarde, eleito membro do Conselho Inspetor e 

Fiscal de uma das primeiras instituições financeiras públicas do país, a Caixa Econômica da 

Corte, oficialmente implantada em 12 de janeiro de 1861 e, após a “perda de favores 

governamentais e uma série de investimentos arriscados” acabou atingido pelas crises 

financeiras dos anos 1860 e 1870 (FAUSTO, 1995, p. 198).  
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 Em novembro de 1861 tinham início então as operações daquela que seria a precursora 

da atual Caixa Econômica Federal. Sua gênese já denota certa vocação institucional, 

sobretudo pela proposição valorativa que legitimava seu surgimento: um banco para os pobres 

ou “o cofre seguro das classes menos favorecidas”, como mais tarde se pronunciaria a seu 

respeito o então Visconde de Rio Branco, citado por Bueno (2002, p.22), expressões que 

ainda hoje permeiam o cotidiano da instituição e se insinuam tanto nas suas campanhas 

publicitárias quanto no discurso institucional que caracteriza sua atuação como agente de 

políticas públicas do governo federal.  

 Costa Neto (2004, p. 13) afirma que a Caixa Econômica e Monte de Socorro criada em 

1861, no Rio e Janeiro, foi uma “outra forma de expressão do interesse governamental em 

atividades de crédito”, embora, pelas suas características não possa ser como as demais casas 

bancárias, com caráter mais amplo e essencialmente econômico. Segundo o autor, apenas em 

1874 outras províncias do império passariam a contar com instituições similares. As caixas 

econômicas foram disciplinadas pela Lei 1.083, de 22 de agosto, de 1860, que dispunha sobre 

bancos de emissão e meio circulante e, para ele, dotadas de motivação mais social e política 

do que propriamente econômica. A condição de um Monte de Socorro, na opinião de muitos 

dos entrevistados ouvidos pela pesquisa, em especial o depoimento de Roberto Barros 

Barreto, traduz muito bem o simbolismo subjacente à percepção da instituição pela sociedade 

brasileira. Também no testemunho de Carlos Augusto Borges a esta pesquisa essa condição 

foi destacada, tendo sido inclusive apontada pelo entrevistado como um elemento distintivo 

da gênese daquelas que seriam as duas maiores instituições financeiras públicas do país: a o 

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 

 Além da intermediação financeira, a nova casa bancária estimulava a poupança 

popular apresentando como diferencial de atuação o fato de ser a única com garantia do 

governo imperial, inscrição presente, inclusive, em sua primeira apresentação gráfica 

(reproduzida anteriormente na abertura desta seção) e, por isso, imune, à insolvência. Forjava-

se assim aquele que seria, talvez, o mais institucionalizado de seus valores: a segurança sem 

limites. Os depósitos da nova casa foram se acumulando ao longo do tempo tendo por origem, 

em sua maioria, a poupança miúda das camadas mais simples da sociedade, inclusive escravos 

que juntavam suas economias na esperança de comprar sua alforria. Este foi outro fato 

cercado de forte teor simbólico marcante e ainda hoje também celebrado como associação da 

instituição com valores relacionados tanto à igualdade racial quanto à cidadania, tendo 



103 
 

merecido destaque especial nos depoimentos de Carlos Magno Gonçalves da Cruz e Carlos 

Augusto Borges a esta pesquisa.  

 A expansão da empresa seguiu um ritmo crescente desde a sua fundação e só não 

ocorreu de forma mais acentuada devido à obrigatoriedade imposta pela Lei dos Entraves que 

determinava a transferência de todos os recursos captados para o Tesouro (COSTA NETO, 

2004, p. 13). Mesmo assim, seu crescimento, de acordo com Pinheiro (2007, p. 207), foi 

significativo, pois tinha inclusive o Governo Imperial entre os seus tomadores de crédito, uma 

vez que seus recursos também podiam ser aplicados em apólices da dívida pública ou nas 

despesas do Estado. Segundo o autor, “esta parece ter sido uma experiência bem-sucedida, 

pois 13 anos depois o imperador autorizou as províncias a instalarem suas próprias Caixas 

Econômicas e Montes de Socorro”.    

 Como salienta Bueno (2002, p.23), a consolidação da instituição em sua fase imperial 

deve muito à administração do conselheiro Antonio Nicolau Tolentino (1810-1888). 

Apontado como um destacado e dos mais eficientes burocratas do império, seu trabalho 

metódico e sua visão prática mantiveram a empresa distante das crises financeiras que 

assolaram o país na segunda metade do século XIX (uma delas levando o inclusive o 

poderoso Mauá à decretação de moratória). Além da produção dos primeiros regimentos 

internos da empresa, também é atribuída ao conselheiro a redação do decreto de 1874 que 

determinou a criação da empresa nas demais províncias do Império, dentre elas São Paulo, 

Paraíba, Pernambuco, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará e Rio Grande do Sul. 

Ainda segundo Bueno, um fato curioso marca a participação do conselheiro na história da 

empresa. Instado a participar de uma comissão constituída pelo ministro da fazenda, em 1881, 

com a finalidade de aumentar e melhorar a atuação da organização, Tolentino teria subscrito 

um parecer no qual é apontada a incompatibilidade dos institutos da poupança e da loteria 

(dois dos pilares fundamentais sobre os quais se assenta atualmente a sobrevivência da 

instituição). Ao defender o estímulo à poupança, que via como um elemento regenerador do 

caráter, capaz de “afastar o brasileiro das paixões do jogo”, enaltece as virtudes da primeira e 

os vícios da segunda, argumentando tratar-se de “duas entidades repelentes e antagônicas 

entre si, e, no embate deplorável da luta em que se agitam, vive uma à custa dos despojos da 

outra” (BUENO, 2002, p.63).    

 Do ponto de vista organizacional, o decreto de 1874, não estabelecia uma gestão 

centralizada e única da empresa. Sua unificação nacional apenas ocorreria setenta anos 

depois: “o governo imperial apenas as regulava e nomeava conselheiros fiscais, mas depois 
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elas adquiriam autonomia administrativa, inclusive em relação aos presidentes das províncias” 

(BUENO, 2002, p. 40). Nas palavras de Costa Neto (2004, p.14): 

“O Conselho era responsável por elaborar o orçamento semestral, fiscalizar o serviço da Caixa 
Econômica, sua escrituração e o cofre, fixar a taxa de juros aplicada aos empréstimos sob penhor, além 
de demitir os empregados de sua nomeação. 

Em cada província, as caixas econômicas e os montes de socorro tinham o mesmo corpo operacional e 
diretivo, não havendo, entretanto, qualquer interligação administrativa ou de comando entre as 
instituições instaladas nas diferentes províncias.”  

Sua administração obedecia a um recorte burocrático, característica considerada na 

indicação de seus dirigentes (como as credenciais assinaladas para a escolha do conselheiro 

Tolentino), como se a empresa fosse uma verdadeira repartição pública, com designações 

formais, regulamentos internos e hierarquia de cargos, mas ainda sem algumas das principais 

manifestações do tipo ideal weberiano. Exemplo disso é a inexistência de um quadro 

profissional diretivo, pois seus administradores eram indicados pelo poder público, sem 

qualquer remuneração, tendo como contrapartida apenas o prestígio e vantagens que o posto 

era capaz de conferir (BUENO, 2002, p.92). Nesse sentido, Costa Neto (2004, p.14) salienta 

que ”as caixas econômicas e os montes de socorro tiveram, inicialmente, administrações 

consideradas benemerentes, dados sua função social e o fato de os componentes de seu corpo 

diretivo, o Conselho Inspetor e Fiscal, não receberem qualquer remuneração”.  

 Com o passar do tempo, aos poucos se consubstanciava sua imagem de garantia e 

solidez, primeiro passo na direção de sua institucionalização, e que, apesar de uma criação 

imperial, sobreviveria até mesmo à proclamação da República. 

Liberais, federalistas, positivistas, lavadeiras, condutores de bondes  

e garçons de botequim 

 Fausto (1995, p.245), ao apresentar a transição do país entre Império e República 

salienta que como episódio, esta passagem entre as duas etapas da história do Brasil “foi 

quase um passeio”, quando comparada com a efervescência que logo seguiu o episódio. 

Diversas correntes tentavam acomodar suas concepções e interesses na nova forma de 

governar o país. Liberais, federalistas e positivistas tentavam, cada qual a seu modo, 

influenciar a forma de organização da nova República que surgia. De acordo como Bueno 

(2002, p. 70):           

Em meio à complexa fragilidade que o caracterizou, o golpe republicano sem dúvida estabeleceu uma 
ruptura na história do Brasil, determinando o início de uma nova era e apontando outros rumos para o 
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futuro da nação. Em vários sentidos, porém, esse rompimento não foi tão radical quanto se supõe, e 
pode-se afirmar que, naquela ocasião (como em outras), o Brasil mudou apenas para continuar igual. 

 O mesmo poderia ser dito sobre o desenvolvimento das caixas econômicas durante 

todo o período da República Velha, pois como afirma o autor, “não chega a ser surpresa, 

portanto, que, por mais de 15 anos, as Caixas Econômicas não tenham sofrido nenhuma 

modificação substancial, permanecendo virtualmente sem transformações ao longo da 

primeira década e meia após a proclamação da República” (BUENO, 2002, p.70).  A esse 

respeito, Costa Neto (2004, p. 43) salienta que, embora o governo tenha procurado fortalecer 

a atuação das caixas econômicas, as iniciativas “não promoveram alteração significativa na 

[sua] forma de atuar”, pois, acrescenta ele, “o papel dessas instituições continuou sendo quase 

que exclusivamente a captação da poupança, os empréstimos sob forma de penhor, afora a 

destinação de seus saldos para despesas orçamentárias da União”.  

Somente em 1915 a empresa teria o seu regulamento interno modificado de forma que 

passasse a ter, enfim, um traçado de moldes efetivamente republicanos, como afirma Bueno 

(2002, p.93). O novo regulamento mexeu na política de juros e remuneração de depósitos, 

reafirmou a garantia do Estado, autorizou sua ampliação em nível nacional e possibilitou a 

autonomia àquelas unidades que demonstrassem sua auto-suficiência em termos de renda 

própria, reservas e patrimônio, casos do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas 

Gerais, Bahia e Pernambuco. De acordo com Costa Neto (2004, p. 43), o governo também 

passou a permitir que as caixas econômicas passassem a realizar operações de empréstimo sob 

caução de títulos da dívida pública, letras e bilhetes do Tesouro, além de permitir a 

transferência de depósitos entre unidades da mesma instituição, bem como a aceitação de 

saques por meio de emissão de cheques. 

 Mas se aqueles foram tempos de relativa tranquilidade para as caixas econômicas, o 

mesmo não se pode dizer para o país. Crises financeiras, cambiais e a guerra de Canudos são 

alguns dos episódios que marcaram profundamente os primeiros anos da República recém 

proclamada. A crise do encilhamento, por exemplo, colocou em risco o incipiente sistema 

financeiro (HAJJ, 2005, p. 20) e o movimento especulativo que se formou em torno da 

permissão dada aos bancos para emissão de dinheiro lastreado apenas por bônus 

governamentais e não fundos de reserva, visando sanear a carência de meio circulante, levou à 

falência milhares de empresas e bancos (COSTA NETO, 2004, p.16; FAUSTO, 1995, p. 252; 

BUENO, 2002, p. 73).  
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Embora tenha encontrado formas e maneiras para sobreviver aos sobressaltos que 

atingiram o país naquele período, as caixas econômicas continuaram consolidando sua 

condição de banco dos pobres, das lavadeiras e das classes menos favorecidas. Lima Barreto, 

um dos mais notáveis cronistas do Brasil, através da observação arguta de um de seus 

personagens no livro “Clara dos Anjos”, de 1923, traçou com nitidez o perfil característico da 

clientela daquela casa bancária, da qual ele mesmo - “nascido Afonso Henriques de Lima 

Barreto – ‘nome de rei para um pobre mulato, hóspede acidental do hospício, dado à cachaça’, 

na apresentação feita por Werneck Sodré e colhida por Bueno, (2002, p. 75) -, bem poderia 

ser um de seus clientes:  

A Caixa Econômica não tardaria a abrir. Lá chegando, teve que aguardar a abertura da porta. Já havia 
gente à espera. Olhou-a de relance. Fisionomias diferentes de trato e de cor: velhas de mantilha, moças 
de peito deprimido, barbudos portugueses de duros trabalhos, rostos de caixeiros, de condutores de 
bonde, de garçons de hotel e de botequim, mãos queimadas de cozinheiros de todas as cores, dedos 
engelhados e humildes lavadeiras – todo um monte de gente pobre ia ali depositar as economias que 
tanto lhes devia ter custado a realizar, ou retirá-las, para acorrer a qualquer drama das suas necessitadas 
vidas”. (BARRETO, 2008, p.120) 

 Do ponto de vista de um processo de institucionalização, a primeira fase da existência 

da Caixa Econômica Federal é caracterizada, portanto, como se pode observar, pela nítida 

incorporação de valores subjetivos. Tais valores passam a ser evidenciados e 

permanentemente reafirmados ao longo de sua aproximação com sua clientela e a sociedade e 

balizarão sua existência como pressupostos de seu propósito e finalidade, conforme visto 

anteriormente nas explicações de Selznick (1971) e Komatsu (2004). Dada a incipiente 

constituição do mercado financeiro à época, não se poderia, ainda, imaginar, naquele 

momento, a existência de alguma espécie de campo organizacional bancário, pois mesmo o 

sistema financeiro nacional encontrava-se em fase de gestação, apenas com o agrupamento 

desarticulado de algumas casas bancárias, sendo ainda experimentadas as primeiras iniciativas 

de ordem normativa que buscavam sua estruturação e constituição.       

 Ao lado da segurança sem limites, o simbolismo do banco das classes desfavorecidas 

ganhou corpo ao longo dos anos, ampliando seu espaço no seio do Estado, da sociedade e, 

também, no imaginário popular. Tais fatos não passaram despercebidos pela nova ordem 

institucional que se implantaria no país com a Revolução de 1930. E não demorou até que ela 

mesma se apropriasse dos valores construídos junto às camadas mais baixas da população, 

para usá-los em benefício de seus objetivos, aprofundando seu processo de legitimação tanto 

do ponto de vista subjetivo e cultural, quanto no aspecto normativo e legal.  
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Estado Novo e democracia 

O núcleo da institucionalização 

 

 

 

 

 Quando eclodiu a crise americana de 1929, o Brasil deparou-se novamente com 

muitos dos fantasmas com os quais se assombrara durante o período do encilhamento: 

falências, desemprego, corrida aos bancos e incertezas generalizadas. O quadro adverso 

coincidiu com uma crise sucessória para a presidência da República que colocou em 

confronto correntes políticas e interesses cujo desfecho mudaria de forma significativa a 

presença e a atuação do Estado. Reunindo uma ampla gama de descontentes com a condução 

política e econômica do país, um movimento armado destituiu o presidente eleito e instaurou 

uma nova ordem para o país. Como explica Fausto (1995, p. 327), “o Brasil vivenciou uma 

troca da elite do poder, mas sem rupturas. Os quadros oligárquicos tradicionais foram 

substituídos pelos militares, técnicos diplomados, pelos jovens políticos e, um pouco mais 

tarde, pelos industriais”. Segundo o autor, verificou-se uma centralização das decisões 

políticas e econômico-financeiras; o governo passou a arbitrar os diversos interesses em jogo; 

o peso político regional arrefeceu; e, apoiado num quadro de técnicos governamentais, com 

raras exceções, o novo regime caracterizou-se, em boa medida, pela marcante promoção ao 

capitalismo nacional. Surgia então um novo tipo de Estado baseado em elementos como: 

1. a atuação econômica, voltada gradativamente para os objetivos de promover a industrialização; 2. A 
atuação social, tendente a dar algum tipo de proteção aos trabalhadores urbanos, incorporando-os, a 
seguir, a uma aliança de classes promovida pelo poder estatal; 3. O papel central atribuído às Forças 
Armadas – em especial o Exército – como suporte da criação de uma indústria de base e sobretudo 
como fator de garantia da ordem interna (FAUSTO, 1995, p.327). 

 Do ponto de vista econômico, o país passou a seguir novas diretrizes. Skidmore (1982, 

p. 64) lembra que economia brasileira, perpetuando seu papel histórico de fornecedor de 

produtos primários, dependia diretamente da receita cambial decorrente de produtos agrícolas 

(café, cacau, borracha e algodão), com a qual importava os produtos manufaturados para o seu 

consumo interno. A principal diretriz econômica do país limitava-se ao controle de estoques, 

pelo governo, com vistas à manutenção de preços e receitas aos produtores regionais, 

principalmente dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Com a crise de 

1929, essa política foi duramente atingida e o governo se viu obrigado a intervir pesadamente 
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na compra de estoques para tentar manter os preços e conter a redução dos lucros dos 

produtores, operando uma verdadeira socialização dos prejuízos (SKIDMORE, 1982, p. 66). 

Mas tal esquema não poderia durar muito tempo. A desesperada alternativa de queima dos 

estoques adquiridos, como fez o governo, estava longe de ser capaz de conter a derrocada dos 

preços. Privado de sua principal fonte de recursos para importação de suas necessidades, o 

país se viu então contingenciado a encontrar alternativas para atendimentos de sua 

necessidade passando a atuar vigorosamente no plano interno: 

O surto de industrialização “espontânea” foi auxiliado, em fins da década de 30, por uma política 
consciente de intervenção estatal, à medida que o repúdio do Estado Novo ao liberalismo político trazia 
consigo a determinação de se afastar do liberalismo econômico. Os empresários particulares eram 
estimulados a prosseguir com seus próprios esforços, enquanto o governo federal ampliava sua 
autoridade para dirigir a economia por dois modos principais: a “manipulação de incentivos”, tais como 
impostos, controle de câmbio, cotas de importação, controles de crédito e exigências salariais; e a 
intervenção direta, através de investimentos públicos, em setores como ferrovias, navegação, serviços 
públicos e indústrias básicas como petróleo e o aço. (SKIDMORE, 1982, p.66-67) 

 Este novo quadro exigiu também uma nova atuação do setor financeiro e o governo 

não tardou a lançar-se também sobre este segmento, forçando a atuação direta de seus agentes 

direcionando os recursos das caixas econômicas para investimentos de interesse do governo e 

obrigando o Banco do Brasil a emprestar para indicados pelo governo (SKIDMORE, 1982, p. 

67).  

 A Revolução de 1930 inaugurou também um período de grandes mudanças para as 

caixas econômicas, ainda que tenham sofrido, com o golpe, momentos de grande tensão. Não 

foram poucos os boatos sobre possíveis problemas financeiros em diversos estados, exigindo 

a emissão de “vários comunicados ao público para evitar os saques e a falência”, como afirma 

Bueno (2002, p. 106).  O autor destaca ainda que a Caixa Econômica do Rio e Janeiro era 

considerada um reduto de inimigos do movimento de 1930 e teve diversos empregados 

acusados de envolvimento na resistência ao golpe. Em função disso, a organização teve um 

interventor nomeado pelo novo regime que logo ao assumir a presidência, promoveu uma 

autêntica limpeza ideológica na instituição, medida que, sem dúvidas, nos remete tanto às 

reflexões de Max Weber, que enxergava na burocracia um instrumento útil capaz de fornecer 

um corpo administrativo confiável, quanto às contribuições de Tragtenberg (1985) acerca de 

burocracia, como forma de dominação e ideologia.  

O novo regime, no entanto, reservou um papel destacado para a organização dentro do 

seu plano de desenvolvimento do país, transformando-a efetivamente num órgão oficial de 

crédito popular e adotando, em 1934, um novo regulamento interno (BRASIL, 1934).  
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O novo Regulamento, aprovado pelo decreto 24.427, de 1934, criou o Conselho 

Superior das Caixas Econômicas (COSTA NETO, 2004, p. 67), órgão que, pode-se dizer, deu 

origem ao processo de unificação das caixas econômicas (que só ocorreria efetivamente nos 

anos 1970). O novo Conselho passou a estabelecer, a partir de um único ponto, as diretrizes 

para todas as unidades espalhadas pelo país, repercutindo, no âmbito da organização, o forte 

modelo centralizador e burocrático, implementado com a Revolução de 1930, o que nos 

remete às considerações de Weber quando trata do arranjo permanente de repartição de 

poderes de mando e coação em um regime de dominação, e que se manifesta nela sob a forma 

de estrutura. Era constituído por quatro membros indicados pelo governo mais o presidente da 

Caixa Econômica do Rio de Janeiro.     

 Além disso, o novo regulamento também trouxe importantes novidades, consideradas 

fundamentais para o processo de institucionalização em análise, pois incorporou elementos 

que teriam, a partir de sua edição, profundo impacto na percepção da empresa pela sociedade 

e pelo país. Primeiro, a criação oficial das carteiras de Hipoteca, Caução de Títulos, 

Consignações e Contas garantidas; segundo, a instituição da outorga da exploração da Loteria 

Federal; terceiro, garantia do monopólio sobre as operações de penhor – que, somado à já 

estabelecida imagem de aproximação com as classes menos favorecidas, consolidaria 

definitivamente o símbolo do banco social, voltado para as classes de baixa renda, que 

sobrevive até os nossos dias. O novo regulamento também estabeleceu uma medida decisiva 

para a fixação da marca institucional com que a empresa passaria a ser reconhecida ao 

“proibir casas de crédito e firmas bancárias de utilizar a denominação ‘Caixa Econômica’, 

bem como as palavras ‘Econômica’ e ‘Economia’” (BUENO, 2002, p.110-111). Mas como 

observa o autor  

talvez o aspecto mais importante fosse aquele descrito pelo parágrafo único do artigo 57, segundo o 
qual, “além desses [ novos ] negócios, poderão as Caixas Econômicas operar outras modalidades, sob 
proposta dos conselhos administrativos e aprovação do Conselho Superior”. Na  prática, isso queria 
dizer que as Caixas estavam livres para realizar quaisquer operações financeiras, desde que aprovadas 
por seu conselho. Não havia mais o engessamento dos regulamentos draconianos aprovados 
anteriormente (2002, p. 110).  

 Outro fato a destacar em relação ao decreto de 1934 é que ficava vetado às caixas o 

empréstimo hipotecário sob garantia de imóveis agrícolas. Tal medida definia assim a 

vocação urbana da instituição, afastando-a dos empréstimos agrícolas, até então concentrados 

no Banco do Brasil, e aproximando-a definitivamente dos financiamentos habitacionais, outro 

elemento de grande peso específico para o seu processo de institucionalização. De acordo 

com Costa Neto (2004, p. 68): 
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Dada a visão previdenciária e filantrópica que havia instruído a criação e o desenvolvimento das caixas 
econômicas federais, até então os depósitos recolhidos por meio das cadernetas de poupança não 
visavam o lucro. No governo Vargas, entretanto, essa visão deixou de existir e essas instituições 
passaram a atuar como um verdadeiro intermediário financeiro. Os empréstimos hipotecários 
transformaram-se no principal motor para o crescimento da instituição. 

 Com os acontecimentos de 1937, um novo abalo da ordem institucional surpreendeu o 

país: tropas da polícia militar cercaram o Congresso e Getúlio Vargas, como relata Fausto 

(1995, p.364), anunciava “uma nova fase política e a entrada em vigor de uma Carta 

constitucional, elaborada por Francisco Campos. Era o início do Estado Novo”.  No entanto, 

afirma o autor, mais uma vez não se verificou uma ruptura com o passado, pois muitas das 

instituições e práticas do novo movimento já vinham se desenvolvendo desde a década de 

1930 e agora apenas se integraram de forma coerente no âmbito do novo regime. O Estado 

Novo, de acordo com Fausto,  

representou uma aliança da burocracia civil e militar e da burguesia industrial, cujo objetivo comum 
imediato era o de promover a industrialização do país sem grandes abalos sociais. A burocracia civil 
defendia o programa de industrialização por considerar que era o caminho para a verdadeira 
independência do país; os militares porque acreditavam que a instalação de uma indústria de base 
fortaleceria a economia – um componente importante de segurança nacional; os industriais porque 
acabaram se convencendo de que o incentivo à industrialização dependia de uma ativa intervenção do 
Estado (1995, p.365).    

 De acordo com Skidmore (1982, p. 69), Vargas intensificou, durante a ditadura do 

Estado Novo, os apelos “aos sentimentos brasileiros de nacionalismo econômico” e criou as 

condições de apoio às medidas que passou a adotar, legitimando dessa forma a intervenção 

estatal na economia. Mas em relação ao sistema financeiro, excetuando a permanente 

presença e atuação de seus agentes, o Estado Novo não acrescentou quaisquer transformações 

em sua estrutura e forma de atuação, o que viria acontecer apenas em 1945.  

 Do ponto de vista administrativo, merece registro também a iniciativa do Estado Novo 

de procurar reformular a administração pública através da criação do DASP – Departamento 

Administrativo do Serviço Público. Embora direcionado aos ministérios e órgãos do primeiro 

escalão governamental, o Departamento estabelecia um novo referencial para a administração 

dos demais órgãos estatais que operavam no país. De acordo com Fausto (1995, p.378): 

O serviço público na Primeira República ajustou-se à política clientelista. Salvo raras exceções, não 
existia concurso, e os quadros especializados se restringiam a uma pequena elite. O Estado Novo 
procurou reformular a administração pública, transformando-a em um agente de modernização. Buscou-
se criar uma elite burocrática, desvinculada da política partidária e que se identificasse com os 
princípios do regime. Devotada apenas aos interesses nacionais, essa elite deveria introduzir critérios de 
eficiência, economia e racionalidade.  
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  Como é possível constatar, os elementos fundadores do novo modelo reproduzem 

quase que integralmente os princípios de legitimidade encontrados na formulação teórica 

weberiana, apoiando-se na instituição de regras racionais, profissionalização de quadros e na 

superioridade técnica a justificação de sua existência (WEBER, 2007, p.58).    

  Embora a iniciativa não tenha conseguido eliminar muitos dos vícios ainda existentes 

na administração pública, pois “na cúpula do aparelho burocrático, a maioria das indicações 

continuou a ser feita de acordo com as preferências do presidente da República ou de seus 

ministros, para os chamados cargos de confiança” (FAUSTO, 1995, p.379), o novo regime 

encontrou uma saída intermediária para conviver com essa realidade ao editar uma lei 

estabelecendo a segregação dos servidores públicos em dois grupos, ou categorias: 

funcionários públicos e extranumerários. Enquanto a admissão dos primeiros se dava por 

concurso público, os segundos eram contratados por tempo determinado, um artifício que 

possibilitava que o Estado mantivesse ainda viva as relações de clientelismo, já 

definitivamente enraizadas na cultura nacional. 

 Sob a ótica de um processo de institucionalização, a Caixa Econômica Federal teria, 

neste período da história nacional, um grande avanço, pois ao reforçar a sua identidade com 

valores sociais e sua natureza pública e estatal, tanto a Revolução de 1930 quanto o Estado 

Novo conseguiram legitimar sua capacitação para execução e reunião de novas atribuições 

que o regime de exceção lhe outorgava e que acabaram por se tornar, a bem dizer, uma 

espécie de núcleo sobre o qual evoluiu a sua institucionalização. No modelo Tolbert e Zucker 

(2007), esta etapa da história da empresa corresponderia à sua primeira fase, quando são 

gerados arranjos estruturais destinados ao tratamento de estímulos ou problemas específicos. 

Vale lembrar também que, até aquela altura dos acontecimentos, as influências do ambiente 

sobre a organização originavam-se basicamente dessa presença e intervenção do poder 

público sobre a economia, pois o sistema financeiro nacional ainda não passava de uma mera 

aglomeração de bancos.  

 Fausto (1995, p. 382) atribui a queda do Estado Novo muito mais à inserção do país no 

cenário internacional do que às condições políticas internas. A aliança do país com as 

democracias durante o conflito armado mundial colocava em cheque os princípios que ainda 

mantinham vivo o estado de exceção e, ao mesmo tempo, tornava claro o quanto foram 

abandonados os ideais democráticos que levaram à Revolução de 1930. Diante desse quadro, 

muitas das forças que se uniram na ocasião pressionavam o governo para retomada da 

normalidade democrática, o que culminou primeiramente na edição de um Ato Adicional à 
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constituição de 1937 convocando eleições gerais e uma assembleia constituinte e, mais tarde, 

à deposição de Getúlio Vargas.  

 Mas ao apagar das luzes da primeira fase da era Vargas, o sistema financeiro via surgir 

aquele que seria conhecido como o marco inaugural da estruturação do sistema financeiro 

nacional: a criação da SUMOC – Superintendência da Moeda e do Crédito, precursora do que 

viria a ser o Banco Central que conhecemos hoje. Seu surgimento, lembra Costa Neto (2004, 

p. 21), reconfigurou o sistema, pois o papel de autoridade monetária passou a ser 

desempenhado por três instituições: BB, SUMOC e Tesouro Nacional, o último atuando como 

órgão emissor de papel moeda. A nova instância regulativa inaugurava para os bancos e as 

caixas econômicas um novo fator exógeno que passaria a pressionar sua configuração 

empresarial, constituindo-se numa importante variável ambiental que se desenvolveria em 

paralelo à evolução histórica das instituições bancárias, como visto em Fonseca (2003) e 

Carvalho et al. (1999).  

Mesmo sem participar diretamente da disputa, a sombra e a influência do ex-ditador 

determinaram o resultado das eleições seguintes (FAUSTO, 1995, p.398; Skidmore, 1982, p. 

89). Assim, um novo presidente, eleito democraticamente, tomava posse no fim de janeiro de 

1946. Embora empunhando a bandeira constitucional democrata, rendeu-se ao seu viés 

conservador e terminou por cassar o registro do partido comunista e decretar a intervenção em 

diversos sindicatos e centrais trabalhistas; adotou um modelo liberal para condução de sua 

política econômica e tanto a intervenção estatal quanto os controles governamentais acabaram 

sendo abandonados em favor da liberdade de mercado.  Chegava ao fim o ciclo da 

intervenção estatal iniciado com a Revolução de 1930. No plano financeiro, o país lutava 

contra a inflação, mas contava com um bom saldo de divisas acumulado com as exportações 

durante a guerra. Mas o modelo liberal não se sustentou, forçando o governo a modificar sua 

linha econômica que, ao adotar uma série de controles em sua política de câmbio, acabou por 

favorecer, indiretamente, por não se tratar “de modo algum, [ de um ] produto de uma política 

deliberada por parte do governo”, numa aceleração espontânea do setor industrial 

(SKIDMORE, 1982, p.97- 98). As discussões em torno de uma estratégia de crescimento para 

o país, ao contrário dos anos que a antecederam, reservaram à empresa privada o papel de 

principal agente do desenvolvimento nacional, afastando o estado empreendedor cada vez 

mais do centro dos acontecimentos. .     

 A nova constituição em muito favoreceu a expansão da nova corrente de pensamento, 

pois, sem dúvida, optara pelo “figurino liberal-democrático”, como afirma Fausto (1995, p. 
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399). No entanto, ressalva o autor, apresentava brechas para permanência tanto do 

corporativismo quanto do clientelismo presentes no regime anterior, demonstrando a 

preferência dos constitucionalistas pelo sistema corporativista do Estado Novo. 

 No que concerne às Caixas Econômicas, Bueno (2002, p.124-125) afirma que 

praticamente não houve alterações em seu comando superior nesse período, no entanto 

salienta que nos anos do governo Dutra a instituição chegou a todo o Brasil e, em 1946, 

surgiu até mesmo uma proposta para a sua unificação, que na verdade não saiu do papel.    

 Getúlio Vargas voltaria à presidência da República em 1951. Ninguém seria capaz de 

imaginar o final trágico que estava reservado para o seu retorno ao poder. Em seu novo 

mandato, Vargas “iniciou seu governo tentando desempenhar, nas condições de um regime 

democrático, um papel que já desempenhara: o de árbitro diante das diferentes forças sociais” 

(FAUSTO, 1995, p. 406), mas sem contar com os mesmos dispositivos que o regime de 

exceção lhe assegurava.  

O debate em torno da participação do Estado na economia dividia as forças armadas 

entre nacionalistas e entreguistas, segundo Skidmore (1982, p.129). A inflação e o 

endividamento externo fugiam do controle e a oposição política implacável não deu trégua 

desde o primeiro dia do novo governo de Vargas. Sem perspectivas de retorno, no curto 

prazo, dos investimentos públicos realizados nos últimos anos e também sem poder contar 

com recursos externos que já não viam com bons olhos a participação estatal na economia, 

aos poucos seu prestígio declinou. Apesar disso, ainda segundo o mesmo autor, a criação do 

BNDES e da Petrobrás são tributadas à sua fase democrática, durante qual aprofundava sua 

crença na posição nacionalista radical. Numa tentativa de preservar sua base de apoio junto ao 

eleitorado urbano que cativara durante a época da ditadura, Getúlio buscou aprofundar sua 

política trabalhista beneficiando trabalhadores e sindicatos, mas terminou por desagradar 

diversos setores da sociedade, dentre eles as forças armadas, importante elemento de 

estabilidade política, sendo incapaz de contornar a crise institucional que o levaria ao suicídio 

em agosto de 1954.  

O breve período do governo Vargas da fase democrática pouco acrescentou à vida 

institucional das Caixas Econômicas, limitando-se às nomeações de conselheiros e dirigentes. 

 A sucessão de Getúlio foi marcada pelo tom da modernidade e o insistente discurso do 

então candidato Juscelino Kubitscheck em prol da aceleração da industrialização assustava os 

mais conservadores e encantava o eleitorado urbano com seu dinamismo e sua promessa de 
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cinquenta anos de progresso em cinco anos de governo (SKIDMORE, 1982, p. 204). JK 

acabou eleito por uma quantidade de votos inferior à de seu vice, João Goulart, herdeiro do 

legado de Vargas. Foi preciso a ajuda de militares para que pudesse tomar posse e imprimisse 

uma nova era ao desenvolvimento do país. 

 O novo governo definiu sua linha econômica por meio de um Plano de Metas que 

fixou objetivos para as áreas de energia, transportes, alimentação, indústrias de base, 

educação e a construção de Brasília, considerada sua meta-síntese. Segundo Fausto (1995, p. 

425), o novo presidente tentou driblar a burocracia estatal criando “órgãos paralelos à 

administração pública existente ou novas entidades”. Surgiam a SUDENE (Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste) e a NOVACAP, instituição encarregada da construção da 

nova capital, à qual, segundo Skidmore (1982, p. 228), foi concedido “um generoso 

financiamento e grande autonomia”. O ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros), do 

qual participavam professores, intelectuais, militares, funcionários públicos e do Congresso 

ganhou nova dimensão e importância e passou atuar na assessoria direta ao Plano de Metas. 

Financiado pelo governo federal, o Instituto, ainda de acordo com Skidmore, tornou-se  

a Meca da pesquisa e do ensino dos problemas brasileiros, tais como eram conceituados pela posição 
liberal do nacionalismo desenvolvimentista. O instituto lançou uma série de livros e publicações, 
racionalizando o problema da industrialização e explicando as causas e os efeitos do 
subdesenvolvimento em cada setor da sociedade e da economia. Centenas de jovens brasileiros, que 
assistiam ao curso de um ano do Instituto, foram profundamente tocadas pela “mística do 
desenvolvimento”. Os intelectuais da esquerda radical, por outro lado, eram antipáticos em princípio a 
Kubitscheck; porém a sua oposição foi anulada, pelo menos nos três primeiros anos de sua presidência, 
pelo sucesso evidente de sua política (1982, p. 211) .    

Juscelino fez movimentos que poderiam se aproximar das diversas correntes de 

pensamento que orbitavam a economia nacional: promoveu tanto a atividade estatal quanto o 

ingresso de capitais estrangeiros, facilitando o investimento de acordo com as suas 

prioridades: indústria automobilística, transportes aéreos, estradas de ferro, eletricidade e aço. 

A expressão nacional-desenvolvimento, em vez e nacionalismo, sintetiza pois uma política econômica 
que tratava de combinar o Estado, a empresa privada nacional e o capital estrangeiro para promover o 
desenvolvimento, com ênfase na industrialização. Sob esse aspecto, o governo JK prenunciou os rumos 
da política realizada, em outro contexto, pelos governos militares após 1964 (FAUSTO, 1995, p.427).   

 Os resultados foram expressivos, tendo o PIB crescido a uma taxa de 7% ao ano, 

muito superior ao restante da América Latina. Buscando responder a indagação de como tal 

crescimento foi possível, Skidmore (1982, p. 204) assinala que: 

Em parte, resultou de circunstâncias econômicas básicas favoráveis: um grande mercado interno, maior 
capacidade em áreas-chave, tais como a produção de ferro e aço, maior do que em qualquer outro país 
da América Latina, e a disposição dos homens de negócio do exterior em investir no Brasil. Contudo, 
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foi o papel dinâmico do Governo Kubitscheck que serviu para estimular e canalizar as forças do 
crescimento econômico. 

Não é de se estranhar, portanto, que sua passagem pelo governo seja lembrada pelo 

otimismo gerado pelas grandes realizações, cujo ápice foi a construção de Brasília, a nova 

capital do país que, acabou sem também utilizada para outros fins políticos.   

Mas seu mandato também ficou marcado pelos altos índices de inflação e 

endividamento que tinha no financiamento de seus projetos o seu calcanhar de Aquiles 

(SKIDMORE, 1982, p. 214). A deterioração no balanço de pagamentos acabou por 

comprometer as receitas de exportação, levando a um desequilíbrio financeiro cuja solução o 

governo preferiu adiar em nome de seu plano de industrialização.  Uma tentativa tardia de 

estabilização, às vésperas da sucessão presidencial, terminou provocando um impasse com o 

Fundo Monetário Internacional, responsável pelo sinal verde aos credores públicos e privados 

no tratamento com países devedores. A ortodoxia do Fundo não recebeu bem o gradualismo 

que o plano brasileiro propunha e o impasse nas negociações, que também eram duramente 

criticadas pela oposição, acabou numa ruptura que, na prática, significou a renúncia ao plano 

de estabilização. A medida alcançou grande repercussão no plano interno, sendo apoiada por 

um espectro que se estendia do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, ainda ilegalidade, à 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e a cúpula militar (FAUSTO, 1995, p. 436) 

e provocou o pedido de demissão do Ministro da Fazenda, Lucas Lopes, e do presidente do 

BNDES, Roberto Campos (SKIDMORE, 1982, p. 217). Mesmo assim, seu partido não 

conseguiu emplacar seu sucessor, o general Lott, que apesar de ter assegurado a posse de JK e 

ter um importante papel na defesa da democracia no país, mostrou-se um candidato iniviável à 

medida que a campanha eleitoral avançava. Não foi difícil então para que Jânio Quadros, 

lançado por um pequeno partido, criticando a corrupção e o desarranjo financeiro atraísse o 

eleitorado “com sua figura popularesca e ameaçadora que prometia castigo implacável aos 

beneficiários de negociatas e de qualquer tipo de corrupção” (SKIDMORE, 1982, p. 217).   

Em 1960, com a inauguração da nova capital, a atuação da Caixa Econômica 

novamente ganhou visibilidade. Brasília foi inaugurada por ocasião do primeiro centenário 

das caixas econômicas e o banco teve participação ativa na construção da cidade. Incluída na 

política de transferência de funcionários públicos para a nova sede do governo, atuou de 

maneira muito próxima aos operários que trabalharam na sua edificação. Uma agência 

volante, montada sobre um ônibus, percorria diariamente os canteiros de obra, possibilitando 

serviços bancários aos candangos que trabalhavam para a inauguração prometida para aquele 
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ano (1960), reforçando os laços de identificação e aproximação do banco com as classes 

menos favorecidas. Muitos deles traziam consigo os mesmos traços anotados pelo 

personagem de Lima Barreto, no livro “Clara dos Anjos”, quase um século antes. Além disso, 

diversos de seus financiamentos também estiveram ligados diretamente à criação de outras 

importantes instituições da cidade, dentre elas, a Universidade de Brasília - UnB.  

Numa cidade que mesmo após a sua inauguração ainda se mostrava como um imenso 

canteiro de obras, a presença da instituição reclamava urgentemente a sua própria instalação. 

Como conta Bueno (2002, p. 136): 

A primeira sede fixa da Caixa de Brasília, uma vez que inicialmente o atendimento se dava apenas por 
meio das unidades volantes, foi uma área de dois andares cedida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
O capital inicial da Caixa de Brasília foi CR$ 300 mil, soma proveniente do Banco do Brasil. Não era 
novidade na história da Caixa Econômica depender de favores de outros órgãos para abrir as portas – a 
Caixa do Rio permanecera por 16 anos como inquilina indesejada da Câmara dos Deputados até 
conseguir sede própria.    

O breve governo de Jânio Quadros, sucessor de Juscelino Kubitscheck, que acabou 

num surpreendente, e até hoje mal explicado, gesto de renúncia, lançou o país num clima de 

surpresa e indignação, instalando uma grave crise política. Alternando movimentos à esquerda 

e à direita com medidas despropositadas, de teor beirando o prosaico, o burlesco e até o 

risível, acabou desagradando a todos. Seu sucessor e vice, João Goulart, enfrentou sérias 

dificuldades para assumir o poder e precisou de uma mudança de sistema de governo e de um 

plebiscito para que pudesse, enfim, atuar como presidente, na plenitude do cargo 

(SKIDMORE, 1982, p.269-273). Seu governo, entretanto, sucumbiria a um golpe militar um 

ano depois, fazendo com que o país, novamente, experimentasse uma ruptura institucional.  

Após as modificações introduzidas pelo Regimento de 1934 até o início dos anos 

1960, as Caixas Econômicas passaram por um período de grande estabilidade. Operando o seu 

papel de braço governamental no segmento financeiro, apenas continuaram a alimentar os 

fatores subjetivos que davam sobrevida aos mitos, crenças e símbolos que vieram sendo 

forjados ao longo de sua vida e sua missão social junto ao povo brasileiro. Enquanto isso, seus 

cargos e diretorias, através de nomeações e designações, foram seguidamente utilizados pelo 

poder político.  Mas o breve interregno democrático vivido pelo país, desde a queda do Estado 

Novo, não trouxe tantas modificações para o sistema financeiro e para as Caixas Econômicas 

como o período no qual, após um golpe militar, o país ingressava.  
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Regime militar 

A unificação empresarial 

 

 

 

 Não se trata apenas de coincidência o fato de a Caixa Econômica Federal experimentar 

os seus grandes movimentos organizacionais sob a égide de períodos de exceção. Tanto o 

Estado Novo (a partir dos anos 1930) quanto o governo militar (a partir de 1964) souberam 

usar o fator institucional que já se encontrava em franco processo de formação na empresa, 

transformando a organização ora num instrumento de ação social ora num instrumento de 

legitimação da nova ordem política que ambos implementavam no país. 

 No primeiro caso, a outorga de exploração, sob a forma de monopólios, das loterias e 

dos empréstimos sob penhor (ambos de profunda significação para o ideário popular em 

termos de emancipação e proteção social), associados à inauguração da carteira hipotecária 

(cujos financiamentos habitacionais também eram cercados de grande teor simbólico para 

estabilidade da unidade familiar), davam claros sinais à sociedade da presença e da atuação do 

Estado no setor financeiro, bem como do novo papel dos agentes públicos no amparo social e 

no desenvolvimento do país.  

 No segundo caso, o novo regime implantado com o golpe de 1964, valendo-se dos 

dispositivos do mais emblemático dos atos de exceção editados no período militar que 

governou o país, o AI-5, decretou a unificação de todas as Caixas Econômicas Federais dos 

estados. O gesto de autoridade removia, definitivamente, a resistência que, desde a frustrada 

tentativa de 1934 (BUENO, 2002, p. 146), mantinha o poder de influência das forças 

regionais que comandavam a instituição. A intervenção, por meio do decreto no. 759, de 

1969, não deixava dúvidas acerca da centralização de poder que passou a ditar ao país e dava 

personalidade jurídica a uma nova empresa pública que passou a se chamar definitivamente 

Caixa Econômica Federal, com direção e autoridade para que pudesse servir aos propósitos do 

novo regime e se transformar num de seus principais operadores de políticas públicas. 

 O movimento deflagrado em 1964, segundo seus líderes, tinha por objetivos livrar o 

país da corrupção e da ameaça comunista, restaurando a democracia. No entanto, não tardou 

até que uma sucessão de decretos e atos institucionais o afastasse de sua proposta original, 

modificando profundamente as instituições nacionais. O primeiro desses atos, embora 
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mantendo formalmente a Constituição de 1946 e o Congresso em funcionamento, atingiu 

duramente as liberdades individuais e os princípios democráticos. Fortaleceu os poderes do 

executivo e restringiu a ação dos congressistas. Também investiu contra o judiciário e 

promoveu seguidos expurgos com a finalidade de remover ou afastar vários juízes. Mediante 

uma eleição indireta, levou um general do Exército ao comando da nação e deu início a uma 

profunda transformação da economia nacional. 

 Apoiado num Programa de Ação Econômica - PAEG, o novo governo deu uma 

verdadeira guinada em direção à ortodoxia. “O plano fixava objetivos gerais e setoriais, 

indicava as linhas de ação e os instrumentos institucionais que deveriam ser acionados para 

consecução dos objetivos”, esclarece Souza Santos, (2005, p. 21).  De acordo com Fausto 

(1995, p. 471) o Plano também  

tratou de reduzir o déficit do setor público, contrair o crédito privado e comprimir os salários. Buscou 
controlar os gastos dos Estados, ao propor uma lei que proibia que eles se endividassem sem 
autorização federal. O reequilíbrio das finanças da União foi obtido através da melhora da situação das 
empresas públicas, do corte de subsídios a produtos básicos como o trigo e o petróleo, que eram 
importados a uma taxa de câmbio mais baixa, e do aumento da arrecadação de impostos.         

O novo regime também tornou quase impossível a realização de greves, adotando uma 

série de restrições e exigências para sua deflagração e aboliu o instituto da estabilidade no 

emprego, após dez anos de serviço, para os assalariados, substituindo-a, em 1966, pelo Fundo 

de Garantia por tempo de Serviço – FGTS, formado a partir de depósitos mensais, na forma 

de depósitos bancários, em nome dos trabalhadores. A criação do FGTS é destacada no 

depoimento de Carlos Magno Gonçalves da Cruz a esta pesquisa como uma das mais 

significativas intervenções do Estado na economia na história do país, modificando 

profundamente as relações de trabalho no país. O Fundo de Garantia, mais tarde se 

transformaria num dos esteios da sobrevivência da Caixa Econômica Federal, tornando-se 

uma das fontes de receitas mais importantes para o banco, dentre outras remunerações pela 

prestação de serviços delegados. 

O Plano de Ação mostrou-se bastante positivo. Nos primeiros anos de sua execução, 

reduziu o déficit público anual de 4,2% do PIB para 1,6%; derrubou a taxa de inflação de 

91,9%, em 1964, para 25,4% em 1968; e fez a taxa de crescimento anual do PIB saltar de 

2,9%, em 1964, para 11,2%, em 1968.  

Em 1967 o país ganharia uma nova Constituição, aprovada após uma série de 

cassações de parlamentares e até mesmo o fechamento do Congresso por um mês. A nova 

carta incorporou muitos dos dispositivos de exceção anteriormente editados através dos atos 
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institucionais. Enquanto a economia deslanchava, o país mergulhava num longo período de 

repressão política tornando cada vez mais remota a retomada da democracia e empurrando os 

opositores do regime para a clandestinidade, para a luta armada e o exílio.  

O período de crescimento econômico estendeu-se de 1969 até 1973. Conhecido como 

o “milagre brasileiro”, conseguiu alcançar uma taxa de crescimento anual de 13%, em 1973, 

enquanto a inflação na ultrapassou 18% (FAUSTO, 1995, p. 485) no período. A 

disponibilidade de recursos externos, o aumento do investimento estrangeiro no país, a 

ampliação do crédito ao consumidor, o aumento da capacidade de arrecadação de tributos e 

uma grande expansão do comércio exterior foram alguns dos fatores dos quais se 

beneficiaram os planejadores do governo. 

No que concerne à nova política econômica adotada pelo regime revolucionário, 

Fausto (1995, p. 486) afirma que: 

Seria engano pensar que essa política aplicava uma receita liberal, deixando a “mão invisível do 
mercado” a tarefa de promover o desenvolvimento. Pelo contrário, o Estado intervinha em uma extensa 
área, indexando salários, concedendo créditos, isenções de tributos aos exportadores, etc. Muitos setores 
da grande indústria, dos serviços e da agricultura que gritam contra os gastos e a intromissão do estado 
na economia beneficiaram-se largamente da ação do Estado naqueles anos.    

  Mas o crescimento do país estava visceralmente sustentado pela disponibilidade de 

recursos externos, do comércio internacional e da dependência cada vez maior de produtos 

importados estratégicos, destacando-se dentre eles o petróleo. Além disso, também não 

conseguia transferir os seus resultados para a população, perpetuando um quadro cada vez 

mais agudo de concentração de renda e aumento do fosso entre o avanço econômico e o 

social, expondo à comunidade internacional seus baixos indicadores de saúde, educação e 

habitação.  

No que tange ao sistema financeiro nacional, de acordo com Souza Santos (2005, p. 

23), coube ao PAEG “a tarefa de promover, de modo definitivo, a [ sua ] estruturação ... 

delimitando a esfera de atuação das diferentes instituições e estabelecendo normas básicas 

para a supervisão e acompanhamento das operações através do Banco Central do Brasil e do 

Conselho Monetário Nacional”. Assim, resolvia-se o impasse, surgido em 1946, entre 

SUMOC e Banco do Brasil, que dividiam a tarefa de controlar e coordenar as instituições do 

mercado financeiro. As ações implementadas pelo governo diretamente relacionadas com esse 

esforço de estruturação foram a introdução da correção monetária, criação do Sistema 

Financeiro da Habitação (com repercussão direta sobre a atuação da Caixa Econômica 

Federal, como será visto mais adiante), reconfiguração do sistema financeiro nacional, 
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regulamentação do mercado de capitais, registro de auditores independentes junto ao Banco 

Central, criação do FGTS (aqui mencionada anteriormente), regulamentação sobre empresas 

de seguros e companhias de capitalização. 

A reforma bancária promovida pelo PAEG começou pela criação do Banco Central do 

Brasil e do Conselho Monetário Nacional. O Banco, explica Souza Santos (2005, p.28):   

continuou, por longo período, com a função não ortodoxa de prover fundos para o desenvolvimento 
setorial, especialmente para a agricultura, através do repasse de recursos oriundos das instituições 
financeiras internacionais. Só no final de 1985, quando foi extinta a conta-movimento, é que o Banco 
Central deixou de ter essa função, passando a desempenhar apenas a função de autoridade monetária.   

Em termos de organização, o Sistema Financeiro Nacional estabeleceu que cada 

instituição financeira atuasse no atendimento de uma determinada faixa de operações no 

mercado, obedecendo a um princípio de especialização, otimizando, assim, a tarefa de 

fiscalização da autoridade monetária.    

Durante a fase do milagre brasileiro, surgiram os primeiros conglomerados 

financeiros, acentuando-se um processo de concentração de instituições que levou, ao final 

desse período, à implantação dos bancos múltiplos, forma que embora ofereça maior 

segurança ao sistema, uma vez que fortalece as instituições que passam a dispor de um 

portfólio mais amplo de produtos a oferecer aos seus clientes, por outro lado “reduz o leque 

de opções disponíveis para o cliente, conduzindo a um forte processo de formação de 

oligopólios no setor” (SOUZA SANTOS, 2005, p. 29). 

A partir da adoção dessas medidas, o segmento bancário nacional assiste então ao 

surgimento dos mecanismos e dispositivos básicos, do ponto de vista formal-regulativo, que 

possibilitariam o reconhecimento de um campo organizacional bancário, podendo ser 

identificados os vetores de homogeneização e isomorfismo que a nova forma de atuação dos 

bancos passava a ditar (MACHADO-DA-SILVA et. al., 2006; p.164). 

 No que diz respeito à Caixa Econômica Federal, sua inserção no novo campo das 

organizações bancárias que emergia com a reformulação do sistema financeiro nacional, 

também foi precedida por um conjunto de medidas estruturantes que, além de intensificar o 

processo de sedimentação de sua missão institucional, ampliaram o seu papel e suas 

responsabilidades. 

De acordo com o primeiro artigo do decreto 759, baixado sob as prerrogativas do Ato 

Institucional no. 5, o Poder Executivo ficava autorizado a constituir a Caixa Econômica 

Federal, “instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade 
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jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, vinculada ao 

Ministério da Fazenda ... cooperando com as entidades de direito público e privado na solução 

dos problemas sociais e econômicos” (BRASIL, 1969). O decreto também implantava na 

nova capital do país, Brasília, a sede e o foro da nova empresa, que passava a ter jurisdição 

nacional. Seu capital inicial pertencia integralmente à União e foi constituído pelo total do 

patrimônio líquido do Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais e de todas as 

Caixas Econômicas Federais existentes.  

Do ponto de vista administrativo, o corpo funcional da nova empresa passaria a ser 

obrigatoriamente admitido mediante concurso público, sendo o regime legal o da 

Consolidação das Leis Trabalhistas, desvinculando-o do regime estatutário do serviço público 

federal e autarquias, sendo permitidas requisições desses servidores, mediante o 

ressarcimento, pela empresa.  O decreto de criação estabelecia também como princípios para 

o funcionamento da nova empresa:   

        I - programação e coordenação das atividades em todos os níveis administrativos;  

        II - desconcentração da autoridade executiva, objetivando encurtar os canais processuais e 
assegurar rapidez à solução das operações;  

        III - descentralização e desburocratização dos serviços e operações, eliminando-se as 
tramitações desnecessárias e os controles supérfluos;  

        IV - economia dos gastos administrativos, reduzindo-se as despesas de pessoal ao 
estritamente necessário;  

        V - simplificação das estruturas, evitando-se o excesso de chefias e níveis hierárquicos;  

        VI - incentivo ao aumento de produtividade de seus serviços.  

Como afirma Bueno (2002, p.147), do ponto de vista funcional, “todas as 

prerrogativas da instituição foram mantidas, algumas acrescentadas e outras apenas definidas 

com maior clareza”. Além da ratificação das modalidades essencialmente bancárias 

(movimentação de depósitos, empréstimos, financiamentos, etc.), a nova casa bancária foi 

também transformada numa sociedade de crédito imobiliário, tornando-se o principal agente 

do Banco Nacional da Habitação, facilitando a aquisição de casa própria, especialmente pelas 

classes de menor renda. Tal inscrição revela outro passo decisivo na direção da objetificação 

da missão institucional da empresa – conforme modelo Tolbert e Zucker (2007, p.204-205) -, 

como banco social e popular, transformando-se num dos mais recorrentes vetores de sua 

autopreservação, como visto em Selznick, (1971). O decreto de criação acrescentava também 

um novo dispositivo que acabaria se revelando decisivo para atuação da empresa como agente 

do Estado junto à sociedade e o campo das organizações bancárias: “prestar serviços que se 

adaptem à sua estrutura de natureza financeira, delegados pelo governo federal ou por 
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convênio com outras entidades ou empresas” (BRASIL, 1969). Além dele, o decreto de 

criação da empresa assegurava ainda que:  

os depósitos judiciais em dinheiro relativos a processos de competência dos juízes federais serão 
obrigatòriamente feitos na CEF, ficando sujeitos à correção monetária a contar do segundo trimestre 
civil posterior à data do depósito, ressalvadas as disposições legais que fixem momento anterior para 
essa correção. 

Registre-se que as receitas geradas pela prestação de serviços delegados pelo governo 

e a exclusividade para o recebimento dos depósitos judiciais se transformariam nas principais 

fontes de subsistência da instituição, principalmente nos períodos em que a concorrência com 

o segmento privado se demonstrou mais aguda.      

Além disso, uma série de fundos e programas governamentais estratégicos começaram 

também a ser operados ou geridos pela empresa. O Crédito Educativo (programa de 

financiamento estudantil), o PIS, Programa de Integração Social, responsável pela distribuição 

de abonos à população de baixa renda e o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, 

trouxeram uma nova dimensão institucional para a organização. Adicionalmente, o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS também estabeleceu um vínculo direto entre a 

empresa e todos os trabalhadores formais do país, potencializando sua exposição junto à 

sociedade brasileira e criando, dessa forma, a oportunidade de novas iniciativas de cunho 

institucionalizante, pois sua administração incorporaria uma série de ritos e procedimentos a 

serem seguidos durante toda a vida profissional dos trabalhadores.  

Nos últimos anos do regime militar, com a participação da Caixa Econômica Federal 

na intermediação da comercialização de ouro dos garimpos do país, destacando-se dentre eles 

o de Serra Pelada, fechava-se o ciclo do período de exceção. A presença da empresa em Serra 

Pelada, dentro da zona de garimpo, foi um marco de caráter institucional de sua atuação, com 

enorme repercussão junto à sociedade devido ao simbolismo emancipatório que aquele 

fenômeno social representou junto ao imaginário popular das classes mais pobres do país. 

Nesse sentido, Roberto Barros Barreto, em seu depoimento para esta pesquisa, afirma que esta 

participação foi muito importante para a história da empresa. Segundo ele tratava-se de uma 

função pública de grande importância para o país, pois “o Brasil tentava ter um nível de 

reservas que o permitisse exercer a sua política monetária, principalmente porque naquela 

época havia uma série de operações internacionais que o ouro era dado em garantia e a Caixa 

atuou comprando ouro, em nome do Banco Central”, tendo essa operação recebido grande 

destaque até a sua liquidação em 1989, quando o Brasil deixou de operar no mercado primário 

daquele metal.  
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Fausto (1995, p. 513) ao resumir o ciclo militar brasileiro lembra que, por suas 

características, o regime de exceção “deu bastante campo de ação e pôs em destaque os 

formuladores [ civis ] da política econômica”. Além disso, afirma o autor que o período 

também: 

Privilegiou setores da burocracia do Estado, em especial os dirigentes da empresas estatais, onde havia 
também, mas não apenas, militares, a ponto de ser possível falar de um condomínio do poder entre os 
militares como grupo decisório final mais importante e a burocracia técnica de Estado. A palavra 
“técnica” indica a diferença entre esse novo estado social e a velha burocracia existente no serviço 
público.    

 Tal aspecto assume papel-chave para o adequado entendimento do momento de 

transformação pelo qual passava a filosofia administrativa do país porque, em momento 

algum, o mesmo esteve tão próximo do tipo ideal weberiano, com a consolidação de uma 

tecnocracia que passou a influir de forma decisiva seja na administração pública direta, seja 

na administração das empresas estatais, dentre elas a Caixa Econômica Federal, com a 

profissionalização de seus quadros, instituição de carreiras, hierarquização de estruturas e 

centralização de poder e decisões. O modelo burocrático centralizado duraria tanto quanto o 

regime e ao observá-lo, novamente vemos ressoar a análise crítica das reflexões de 

Tragtenberg (1985) em sua análise da administração como forma de ideologia. O período 

também foi marcado pelo “princípio da forte presença do Estado na atividade econômica e na 

regulação da economia”, embora o mesmo tenha se manifestado em graus variáveis durante a 

sucessão de seus governos, afirma Fausto (1995, p.514). Mas também esteve longe de 

abandonar, de maneira completa, o modelo desenvolvimentista que o antecedeu. Segundo 

ainda o mesmo autor, “se nem tudo mudou, muita coisa mudou”:  

O modelo que se esboçara no período Juscelino tomou ampla dimensão. Os empréstimos externos e o 
estímulo ao ingresso de capital estrangeiro tornaram-se elementos essenciais para financiar e promover 
o desenvolvimento econômico. Esse modelo - chamado de desenvolvimento associado – privilegiou as 
grandes empresas, certamente as multinacionais, mas também as nacionais, tanto públicas quanto 
privadas.                    

Os ares da redemocratização soprados sobre o país após a queda do regime militar, no 

início dos anos 1980, também trariam mudanças fundamentais para a Caixa Econômica 

Federal. Sem nunca se afastar do simbolismo, naquele momento bastante consolidado, de sua 

vocação social, a empresa daria em breve sua mais forte guinada em direção ao mercado.  

A transição para o regime democrático levou ao poder não o presidente eleito pelo 

colégio eleitoral que colocaria o ponto final ao ciclo militar, Tancredo Neves, mas sim o seu 

companheiro de chapa, José Sarney, político que há muito pouco tempo era o líder do partido 
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pró-governo (SKIDMORE, 1995, p. 495). Morto às vésperas de sua posse, Tancredo entregou 

a José Sarney um governo já formado, com os principais colaboradores já pessoalmente 

escolhidos por ele, e a difícil tarefa de vencer um enorme déficit público que cobria de 

incertezas a economia nacional. O país encontrava-se endividado como nunca antes em sua 

história e a necessidade da renegociação de seus compromissos externos, sob a tutela de 

organismos internacionais, não apenas colocava em cheque a soberania do país, como a 

também a própria credibilidade do novo regime que assumira o seu controle, prometendo ao 

país o surgimento de uma “Nova República”.  

Dividido entre a crise iminente e a perspectiva da adoção de medidas recessivas que 

pudessem reverter o quadro de inflação ascendente, alimentado principalmente pela correção 

monetária instituída pelo regime militar e um surpreendente período de crescimento 

econômico, o novo governo mudou a direção econômica herdada de Tancredo. Após a 

decretação de uma moratória devido a sua incapacidade de honrar seus compromissos 

externos (SILVA, A. 2004, p. 60) e apoiado por um grupo de novos economistas, também 

lançou um pacote de medidas que visava a aplicação de um verdadeiro “choque heterodoxo” 

na economia (SKIDMORE, 1995, p. 538). O pacote mudou o padrão monetário do país, 

instituindo uma nova moeda, o Cruzado, que deu nome ao plano adotado, congelou preços e 

salários e instituiu um seguro-desemprego para os trabalhadores. Sua aplicação apresentou 

resultados imediatos, promovendo grande popularidade aos seus autores, mas, ao mesmo 

tempo, causando uma série de apreensões junto aos investidores financeiros, acostumados em 

sua maioria ao receituário ortodoxo recomendado pelas organizações internacionais de 

fiscalização. Embora ainda sem grandes repercussões estruturais para o sistema financeiro 

nacional, o novo plano soou como um grande alerta às instituições bancárias que acumulavam 

lucros cada vez maiores com a intermediação financeira, desvelando perspectivas sombrias 

para o segmento.         

Aliada a um quadro de inflação inercial, a inversão do fluxo de investimentos 

financeiros demonstrou-se crucial para a estabilização da economia e, consequentemente, para 

a nova moeda. O governo se viu obrigado a adotar uma série de medidas restritivas, reduzindo 

o consumo e procurando resgatar a credibilidade junto aos investidores estrangeiros. Sem 

lograr êxito em seu esforço, sucumbiria às pressões que vinham de todos os lados e acabaria 

por substituir sua equipe econômica, retomando mais uma vez a via da ortodoxia como 

tentativa de solução para os seus problemas. 
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No que diz respeito à Caixa Econômica Federal, o primeiro governo do novo ciclo 

democrático trouxe como novidade para a instituição a incorporação, pela Caixa Econômica 

Federal, do Banco Nacional da Habitação – BNH, fazendo da empresa o principal agente 

público para operacionalização de sua política habitacional, como executante do Plano 

Nacional de habitação Popular – PLANHAP e também do Plano Nacional de Saneamento 

Básico – PLANASA, além de gerir o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o Fundo de 

Assistência Habitacional, o Fundo de Apoio à Produção de Habitação para a População de 

Baixa Renda e outros eventualmente criados (SILVA, A. 2004, p. 60). O novo papel atribuído 

à empresa fez com que a mesma passasse a ser vinculada ao recém-criado Ministério da 

Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente – MHU, embora ainda sujeita à fiscalização do 

Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. (BRASIL, 1987).  A incorporação do BNH 

foi um dos marcos do processo de institucionalização da Caixa Econômica Federal 

recorrentemente citado no depoimento dos entrevistados ouvidos pela pesquisa, destacando-

se, em especial, os de José Luiz Trevisan Ribeiro e Carlos Augusto Borges, sendo que o 

primeiro que viu nela o estabelecimento de uma referência para o setor habitacional no país 

tanto no âmbito do governo, quanto, sobretudo, “no imaginário popular”, opinião 

compartilhada por Roberto Barros Barreto, também ouvido pela pesquisa, que aponta para a 

“massificação do crédito imobiliário” promovida pela atuação da empresa como elemento 

importantíssimo a ser observado neste processo já que conseguiu resgatar a motivação 

original para criação do Banco que acabou não conseguindo cumprir totalmente o seu papel, 

pois basicamente concentrou o financiamento habitacional  no segmento de classe média.  

Em 1990, a empresa receberia a missão governamental de concentrar todas as contas 

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, anteriormente distribuída em toda a rede 

bancária: 130 milhões de contas, distribuídas em 76 casas bancárias. Com essa decisão, o 

vínculo da empresa com todos os trabalhadores formais do país recebeu amparo legal, medida 

que reforçou a evolução de seu processo de institucionalização. Roberto Barros Barreto, em 

seu depoimento a esta pesquisa, destaca este acontecimento como um dos mais importantes 

marcos do processo de institucionalização da empresa, principalmente pelo que ele 

representou em termos de ganhos para o trabalhador brasileiro. Segundo ele: 

as pessoas não lembram o quanto os trabalhadores perdiam, e perdiam muito dinheiro, porque não foi só 
a centralização, foi a centralização e a mudança de regras. O recolhimento acontecia num dado 
momento ... a empresa recolhia não sei quanto tempo depois e o banco muito mais ainda. Só depois de 
três meses é que o recurso chegava na conta do trabalhador com o valor nominal com o qual ele foi 
recolhido, num momento de inflação muito elevada. 
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 Além disso, foi também sob o primeiro governo democrático que a instituição se 

transformaria num banco múltiplo (SILVA, A. 2004, p. 60), ampliando suas possibilidades de 

atuação no segmento comercial, cedendo finalmente a uma pressão de cunho isomórfico 

(DIMAGGIO; POWELL, 1995, p. 77), uma vez que quase todos os participantes do campo 

das organizações bancárias já vinham operando nesta modalidade. Para Roberto Barros 

Barreto, em seu depoimento a esta pesquisa, este foi um dos marcos mais importantes para a 

história da organização, pois representou quase que uma espécie de “rompimento com a sua 

origem”, passando a atuar efetivamente como banco mesmo, de forma plena.   Para Carlos 

Augusto Borges, no entanto, a sustentação das atividades da Caixa em três segmentos, a partir 

daí – banco de transferência de benefícios, banco comercial e banco de habitação - 

estabeleceu uma base um tanto instável, pois o enfraquecimento de qualquer um dos três 

pilares colocaria em risco a própria sobrevivência da instituição, dado desequilíbrio em sua 

base de sustentação. Destacou este como o “o momento mais grave do ponto de vista de 

conceito de gestão que fizeram na Caixa”. Lembrou também o entrevistado das tentativas, na 

ocasião, tanto no governo quanto no Congresso Nacional, de retirar da instituição atribuições 

relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Habitação e também Loterias (tendo 

sido aventada a hipótese de criação de agências governamentais específicas para os casos de 

Habitação e Loterias).  

Com a nova subordinação, u novo estatuto aprovado para a empresa também alterava 

sua estrutura de funcionamento. Além de sua presidência e suas sete diretorias, a empresa 

passou a contar também com três vice-presidências (Planejamento, Orçamento e Controle; 

Operações; e Administração), completando assim os seus órgãos centrais de direção superior.  

O número de diretorias seria aumentado para oito, um ano depois, com a aprovação de 

um novo estatuto e surgimento da Diretoria de Fundos e Programas, subordinada diretamente 

à presidência da empresa (BRASIL, 1988) e reduzido para cinco, em 1989, em novo estatuto 

aprovado por decreto-lei que suprimiu as vice-presidências anteriormente criadas e também 

restabeleceu a vinculação da empresa ao Ministério da Fazenda (BRASIL, 1989). Parece claro 

que esta sucessão de mudanças, num período de tempo tão curto, visava muito mais a 

acomodação de interesses políticos do que propriamente o resgate dos princípios que 

nortearam a criação da empresa e ainda constavam de seu estatuto, ou seja, a busca pela 

simplificação das estruturas, evitando-se o excesso de chefias e níveis hierárquicos; ou o 

incentivo ao aumento de produtividade de seus serviços. A título de comparação, este número 

de alterações no estatuto foi superior àquele verificado em todo o período do regime militar, 
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quando em apenas duas ocasiões o número de diretorias foi alterado em uma nova cadeira.  

De qualquer forma, sua implementação estava, direta ou indiretamente, correlacionada com a 

prestação de novos serviços ou a ampliação de outros já existentes, tendendo a alterar, 

positivamente, a percepção da instituição pela sociedade. Mas o mesmo não poderia ser dito 

pelo conjunto de medidas que o primeiro governo eleito diretamente pelo país, após vinte 

anos de supressão das liberdades democráticas, adotaria logo depois de sua posse, com 

repercussão direta sobre um dos pilares fundamentais do processo de institucionalização da 

empresa: a segurança e garantia dos depósitos das cadernetas de poupança. 

Tendo assumido o governo ainda sob o efeito de uma acalorada discussão em torno do 

fracasso de políticas econômicas para estabilização da economia e de um quadro persistente 

de inflação acelerada, o primeiro presidente eleito no país desde o golpe militar também não 

resistiu à tentação das medidas não convencionais para enfrentar os graves problemas pelos 

quais passava o país.  Depois de uma campanha que a muitos pareceu uma nova roupagem do 

estilo populista que levou Jânio Quadros ao poder três décadas atrás, Fernando Collor de 

Mello inaugurou seu breve mandato, que não chegaria completar três anos de duração, com 

mais um plano econômico de impacto para enfrentar o descontrole da economia nacional. 

Anunciado no dia seguinte à posse do novo presidente, foi designado de início como “Plano 

Brasil Novo”, mas passou para História como o “Plano Collor”. Sua medida de maior impacto 

foi um amplo bloqueio da liquidez, representado pela retenção, pelo governo, de grande parte 

das aplicações financeiras registradas no sistema financeiro nacional, sendo este, sem dúvida, 

o seu elemento central e o que o caracterizava de forma precisa, distinguindo-o com nitidez de 

outros programas de estabilização. Além do congelamento de haveres financeiros, uma série 

de outras providências também compunha o novo pacote econômico, mas, como destaca 

Carvalho, C. E. (2006, p. 103 ),  dado o impacto da primeira, as demais medidas acabam não 

sendo diretamente associadas a ele:  

As referências ao plano em geral não incluem o amplo leque de iniciativas em áreas diversas, como 
política de rendas, finanças públicas, reforma do Estado, política cambial, comércio exterior. 
Anunciadas junto com o bloqueio, essas medidas são em geral associadas ao governo Collor, e não ao 
programa de estabilização. 

Embora tendo sido eleito com um discurso pseudo-moralizante, que prometia uma 

completa transformação para o país, o novo governo sucumbiu a uma série de denúncias de 

corrupção envolvendo o presidente e diversos de seus colaboradores, culminando num 

processo de impeachment, o primeiro na história do país, que o baniu da política por oito 

anos, mesmo diante de sua renúncia ao mandato, em dezembro de 1992. 



128 
 

O plano econômico editado por Collor deixou uma profunda cicatriz em um dos, até 

então, mais sólidos fundamentos do processo de institucionalização da Caixa Econômica 

Federal, a segurança dos depósitos de poupança. Para se ter uma ideia, em 1984, os depósitos 

em caderneta de poupança representavam 10,2% do PIB, 30% delas mantidas na Caixa 

Econômica Federal (Bueno, 2002, p. 195). Ainda segundo Carvalho, C. E. (2006, p. 103), a 

equipe econômica de Collor foi buscar nas experiências de recuperação econômica adotadas 

em períodos de guerra ou hiperinflação a ideia para o seu bloqueio de liquidez que determinou 

a “suspensão do direito ao exercício da liquidez de ativos financeiros”, tornando indisponíveis 

a moeda corrente e os depósitos à vista, impedindo a conversão dos haveres financeiros. Sua 

intenção era aplicá-lo em conjunto com uma série de outras medidas visando o tratamento de 

três problemas básicos: “a tendência de monetização acelerada e de explosão da demanda 

agregada em momentos de desinflação abrupta; a elevada liquidez de haveres financeiros, a 

chamada ‘moeda indexada’; e a tendência de rápido crescimento da dívida mobiliária interna 

e a fragilidade do esquema de refinanciamento diário no mercado monetário” (CARVALHO, 

C. E., 2006, p. 103). Foi assim que, embora criada ainda no Império para ser o cofre seguro 

das classes menos favorecidas, a empresa abriu suas portas no primeiro dia após a posse do 

novo presidente da República com os depósitos de seus clientes parcialmente bloqueados pelo 

novo plano econômico. Ainda sob o mesmo choque de perplexidade que atingiu todo o país, 

era impossível avaliar, naquele momento, a repercussão das novas medidas sob uma 

reputação que vinha sendo construída há mais de um século. O bloqueio atingiu 80% dos 

meios de pagamento e a Caixa passou por sérios problemas de liquidez, gerados pelo 

descasamento de ativo e passivo, uma vez que, como aponta Silva, A. (2004, p.60), “95% dos 

seus ativos estavam atrelados à correção monetária”, obrigando a empresa a lançar uma 

campanha agressiva de captação junto a sua clientela, baseada num programa de qualidade no 

atendimento, início de uma reprodução mimética (SCOTT, 1995; DIMAGGIO E POWELL, 

2005, p.78-79) da onda de iniciativas que tomaria conta do país em função do lançamento de 

Plano Nacional de Qualidade adotado pelo novo governo.     

Mas além do bloqueio de liquidez, o governo Collor de Melo também inauguraria uma 

sequência de reformas com profundo impacto tanto para a reorganização do Estado brasileiro 

quanto para a economia nacional. Como ressalta Abrucio (2007, p.70), subvertendo os 

diagnósticos em torno das mudanças introduzidas pela constituição de 1988, principalmente 

em relação ao tamanho do Estado e do papel do funcionalismo público, em seu governo 

“houve o desmantelamento de diversos setores e políticas públicas, além da redução de 
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atividades estatais essenciais”, predominando uma sensação de desconfiança, embora, 

paradoxalmente, tenha se constituído, nesse período, “um regime jurídico único extremamente 

corporativista”. Por ironia, afirma o autor, em nome do combate aos marajás e ao "Estado-

elefante", seu governo foi marcado pela maior corrupção de todos os tempos no país e pela 

tentativa de usar o poder estatal para ampliar os tentáculos privados de seu grupo político, 

sendo identificado como o marco inaugural do neoliberalismo que governaria o país até a 

virada do milênio. Roberto Barros Barreto lembra, em seu depoimento a esta pesquisa, que 

depois da extinção do Banco, por alguns momentos, permaneceu no ar uma ameaça da 

sobrevivência de outras empresas públicas, dentre elas a própria Caixa Econômica Federal, 

mas um movimento nem sempre visível e claro, embora algumas estatais tivessem chegado 

mesmo a ser extintas, mas que ele julga não ter se tratado de uma ação concretamente 

organizada ou planejada, envolvendo talvez outros interesses. E talvez por isso mesmo não 

tenha se concretizado. Não havia, segundo ele, um “clamor da sociedade” nesse sentido. 

Salienta que, com certeza de uma forma bem diferente daquela como ocorreria mais tarde, no 

governo Fernando Henrique Cardoso, onde a discussão acerca da organização do Estado se 

apresentou de modo mais estruturado, “uma discussão mais institucional”, afirmou. Esse 

período da história da empresa também foi apontado pela entrevista de Clício Luiz da Costa 

Vieira como um momento de ameaça à sua sobrevivência.    

No âmbito interno da Caixa Econômica Federal, a empresa adotaria um Programa de 

Ação Mercadológica – PAM, que tinha por objetivo o seu reposicionamento junto ao 

mercado. Com explica Silva, A. (2004, p.61):  

Foram realizadas ações normativas na direção de mudança da cultura empresarial: de processos internos 
para mercado e resultados. Formaram-se equipes de mercado nas agências e implantou-se a sistemática 
de estabelecimento e aferição de metas. A sistemática envolvia mapeamento de mercado, ficha de 
acompanhamento de clientes, montagem de cadastro de clientes especiais, calendário de visitas e início 
de trabalho com novos produtos, além da poupança, tais como CDB e RDB. 

Mas o PAM não foi uma iniciativa única. A empresa também lançaria mais tarde o 

Projeto Investir, que ainda de acordo com o mesmo autor, tinha por objetivo: 

reforçar a cultura da gestão por resultados, através da intervenção consultiva nos seguintes segmentos: 
ação mercadológica, pessoas, suporte e gestão por resultados. 

A implantação envolveu consultoria interna assessorada por empresa externa, foco na área comercial, 
seleção interna de talentos da agência. Como consequência, a CAIXA teve seus resultados alavancados 
após a reestruturação das agências e a segmentação de clientes. Foi a primeira tentativa de 
racionalização de tarefas. Houve resistência de algumas áreas da empresa à intervenção consultiva, 
provocando dilemas políticos. O grande legado foi a implantação do conceito de empresariamento 
(2004, p. 62). 
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No embate contra o Congresso Nacional, em sua dramática tentativa de permanecer no 

poder, seu grupo político, devidamente alojado em diversos órgãos e empresas públicas, 

inclusive os dois maiores bancos oficiais, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, 

articulava sua defesa por meio da máquina administrativa através de uma verdadeira “’tropa 

de choque’ de Collor, lutando contra o processo de impeachment” (BUENO, 2002, p. 155). 

Em 1993, a inflação anual no país atingiu a incrível marca de 2.500%. O país havia 

passado, como afirma Bueno (2002, p. 157), “por nada menos do que 13 planos econômicos 

implantados ao longo de duas décadas”, sem lograr êxito em nenhuma dessas tentativas. Sob 

essa perspectiva, um novo governo tomava posse e, de acordo com HAJJ (2005, p.38), 

“desenvolveu as bases e as primeiras medidas preparatórias de um programa de controle da 

inflação, denominado Plano de Estabilização Econômica, mais conhecido como Plano Real”, 

que entraria em vigor no ano seguinte, adotando não apenas um novo padrão monetário, mas 

também alterando todo o ambiente macroeconômico no qual atuavam os bancos, inclusive a 

Caixa Econômica Federal.  

Como visto anteriormente, o plano procurou combater o déficit público, desindexar a 

economia e lançar a nova moeda que emprestou seu nove ao conjunto de medidas. Uma 

reforma fiscal que aumentou a arrecadação do governo, assim como a adoção de um amplo 

programa de privatizações complementava a estratégia adotada. O país também abriu suas 

portas aos grandes conglomerados possibilitando o ingresso de novos bancos estrangeiros que 

passaram a operar no país. Ainda segundo Hajj  (2005, p. 39):  

ao contrário dos planos anteriores, que impuseram congelamento de preços e/ou salários e/ou confiscos 
temporários de ativos, houve uma contenção e, posteriormente, um controle do processo inflacionário. 
No início do Plano Real, a taxa anual de inflação diminuiu de forma significativa – de 2.490,90%, em 
1993, para 23,17%, em 1995. 

Com a queda abrupta da inflação, o sistema financeiro nacional precisou modificar 

profundamente sua forma de atuação, pois a substituição da receitas geradas pelo floating do 

período anterior pela expansão do crédito precisaria ser feita rapidamente, assim como 

também uma ampla revisão de sua estrutura de custos (fato corroborado pelo depoimento de 

Marcos Roberto Vasconcelos a esta pesquisa). A confiança gerada pelos primeiros resultados 

do plano reaqueceu a economia e, nas eleições seguintes, levou o Ministro da Fazenda à 

presidência da República por um período de oito anos consecutivos. 

O novo governo aprofundou a abertura da economia inaugurada no governo Collor e 

permitiu reduzir a pressão inflacionária interna com o ingresso de produtos estrangeiros e 
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forneceu mais espaço de manobra para a política cambial adotada, o que culminou na 

valorização do Real. A liberalização também surtiu efeito junto aos investidores estrangeiros e 

o fluxo de ingresso de capital no país superou a marca de US$ 8 bilhões, segundo informa 

Hajj (2005, p.32), a partir de dados do Banco Central.  

Como visto anteriormente, a introdução do Plano Real representou para o Sistema 

Financeiro Nacional uma autêntica reconfiguração e até mesmo de uma oportunidade de 

aprendizado, como destacou Marcos Roberto Vasconcelos em sua entrevista a esta pesquisa. 

Sua concepção foi baseada num tripé que combinava suas ações em três frentes: 

enfrentamento emergencial da crise pela qual passavam os bancos em função dos impactos da 

desindexação (com a instituição de dois programas de reestruturação de instituições 

financeiras – PROER e PROES; adoção de um arcabouço normativo visando a prevenção de 

novos abalos no sistema através da incorporação de normas prudenciais e implantação de um 

sistema de pagamentos; e a criação de um fundo garantidor de créditos destinado à resolução 

de crises futuras. 

O PROER, explica Marques (2005, p. 155), tinha por principal objetivo a proteção dos 

depositantes e evitar o risco sistêmico e promoveu a aquisição, por entidades privadas, das 

carteiras dos bancos que estavam sendo liquidados por meio de programas de fusões ou 

aquisições. Segundo o autor o Programa foi duramente criticado por conta de seu custo e do 

emprego de recursos do Banco Central em seu financiamento. Juntamente com o programa, o 

Banco Central emplacou a criação do FGC, Fundo Garantidor de Crédito e aumentou a 

exigência de capital mínimo para abertura de novas instituições, em consonância com o 

Acordo da Basileia, completando a montagem de uma rede de proteção para as instituições 

privadas que operavam no país. 

Em relação aos bancos públicos estaduais, o PROES – Programa de Incentivo à 

Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária, foi a forma encontrada para 

enquadrar as lideranças estaduais que se viram diante de duas alternativas: refinanciamento 

completos de seus débitos, o que implicava, na prática, sua privatização, extinção ou 

transformação em uma agência de fomento; ou refinanciamento de 50% dos débitos tendo 

como contrapartida uma profunda reforma administrativa e adoção de regras claras e 

transparentes para concessão de créditos, conforme Marques (2005, p. 158). Segundo o autor: 

O resultado da implementação do PROES foi um maior aprofundamento do sistema financeiro no 
Brasil, além da necessidade dos bancos estaduais que continuaram abertos (seis num total de vinte e sete 
anteriores) operarem como bancos comerciais comuns, sendo submetidos às mesmas regras de 
capitalização, monitoramento e mesmo encerramento, em relação aos bancos privados.  
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Embora tenha consumido um volume de recursos bem maior do que o PROER, o 

dobro, as críticas foram bem menos virulentas porque a oposição tinha menos interesse em 

expor os bancos estaduais, muitos deles redutos eleitorais de seus representantes e, também, 

grande parte da imprensa e mesmo da sociedade considerava necessário colocar um ponto 

final na sangria que os bancos estaduais impunham à União (MARQUES, 2005, p.159). 

Em relação aos bancos públicos federais, o autor também destaca que: 

Os bancos públicos federais foram avaliados por uma instituição independente* e recapitalizados, sendo 
que a reestruturação do Banco do Brasil custou cerca de R$ 8 bilhões aos cofres públicos. A 
reorganização e recapitalização também fizeram parte da agenda da Caixa Econômica Federal e mesmo 
do Basa e Banco do Nordeste, instituições de fomento regional. Com essas medidas, estava fechado o 
ciclo de intervenções mais urgentes do BACEN no Sistema Financeiro Nacional. 

----- 

*  Deve-se ressaltar que o trabalho da Booz-Allen & Hamilton (2000), sobre o processo de recuperação 
dos bancos federais foi duramente criticado, não somente em termos políticos pela oposição, mas 
também em termos técnicos, por alguns dos mais renomados economistas e especialistas em sistema 
financeiro do país. (MARQUES, p.159)  

Com a edição do Plano Real, a exemplo do que ocorrera com a reforma bancária em 

1964, o segmento bancário nacional assiste novamente então ao surgimento de uma série de 

mecanismos e dispositivos, do ponto de vista formal-regulativo, com profundo impacto sobre 

o campo organizacional bancário, tendo sido revigorados vários vetores de homogeinização e 

isomorfismo que passavam a orientar a nova forma de atuação dos bancos (DIMAGGIO; 

POWELL, 2005, p. 77).  

No âmbito interno, a Caixa Econômica Federal tornaria explícita sua estratégica 

isomórfica de sobrevivência no novo cenário erguido pelas medidas econômicas. Em 1993 

implantaria o seu PQC – Plano de Qualidade Caixa que, de acordo com o presidente da 

empresa, citado por Silva, A. (2004, p. 63), tinha por objetivo a inauguração de um novo 

modelo de gestão que promovesse “de forma sistemática e integrada a melhoria contínua dos 

produtos, sistemas gerenciais e de atendimento”, ao mesmo tempo em que garantisse não 

somente a satisfação dos clientes, mas também a perpetuidade da empresa e o cumprimento 

de sua missão junto à sociedade.  Ainda segundo o autor, o programa também estabeleceria a 

definição formal da missão e dos valores adotados pela empresa a partir daí e que foram assim 

estabelecidos: 

Missão: Promover a melhoria contínua da qualidade de vida da sociedade, intermediando recursos e 
negócios financeiros de qualquer natureza, atuando prioritariamente no fomento ao desenvolvimento 
urbano e nos segmentos de habitação, saneamento e infraestrutura e na administração de fundos, 
programas e serviços de caráter social. 
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Valores: Atendimento das expectativas da sociedade e dos clientes; Busca permanente de excelência na 
qualidade de serviços; Equilíbrio econômico-financeiro em todos os negócios; Conduta ética pautada 
exclusivamente nos valores da sociedade; Respeito e valorização do ser humano. (SILVA, A. 2004, p. 
63) 

 

 As mudanças internas preparavam assim a empresa para um novo período em sua 
história, prenunciando uma série de transformações que mudariam de maneira radical tanto 
sua forma de organização interna, quanto sua imagem junto ao país e a sociedade. 
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Modernidade 

Em direção ao mercado 

 

 

 

A Caixa Econômica Federal, a partir de 1995, passou a ser administrada por um 

funcionário público e ex-ministro de estado, encarregado pelo próprio presidente da 

República, afirma Bueno (2002, p.163), para sanear a instituição. O autor registrou o seguinte 

diagnóstico inicial do novo dirigente sobre a instituição: 

Embora a Caixa estivesse unificada desde 1969, tal unificação era apenas aparente. As 
superintendências regionais dispunham de enorme autonomia e as nomeações para seus cargos eram 
eminentemente políticas. A Caixa, também por isso, revelava grande ineficiência financeira e 
comercial. 

  A partir dessa análise e incorporando valores e práticas legitimados pelo modelo 

neoliberal de gestão implantado no país, a empresa ganhou nova estrutura e também uma 

nova logomarca.  

Do ponto de vista funcional, a nova administração deu uma contribuição relevante 

para o processo de institucionalização da empresa ao estabelecer o crédito habitacional direto 

para os mutuários, com recursos próprios e do FGTS, eliminando uma cadeia de 

intermediadores, que anteriormente se posicionava entre a empresa e a sociedade. Essa 

aproximação, além de reforçar o simbolismo de seu papel no fomento do desenvolvimento do 

país, também acentuou sua percepção, principalmente pelas classes menos favorecidas, de sua 

missão e seu papel sociais.  

No plano institucional, Roberto Barros Barreto, em sua entrevista à presente pesquisa, 

destaca que esta nova administração promoveu uma reaproximação da empresa com o 

governo federal, em especial com a área econômica, da qual ela vinha se mantendo muito 

afastada. Na sua opinião, esta reaproximação fez com que o seu papel junto ao sistema 

financeiro nacional fosse percebido de uma nova maneira, principalmente em função dos 

projetos de governo inaugurados naquele momento, passando a ser considerada um 

importante instrumento dentro do segmento bancário.  

No plano organizacional, a pretexto da necessidade de modernização e obtenção de 

resultados, inspirado num modelo americano de gestão - uma matriz aplicada pelo Grupo 

General Electric (BUENO, 2002, p. 163) - e também nos conceitos de Reengenharia de 
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Processos e de Competências Essenciais, de Michael Hammer e Gary Hamel (SILVA, A. 

2004, p. 86), um programa pautado por pressupostos de racionalização e competitividade, 

conforme argumentação dos novos dirigentes, pretendeu trazer a instituição à realidade do 

mercado, reduzindo custos e aumentando a eficiência comercial.  

De acordo com Bueno (2002, p. 163), a meta inicial do plano previa a criação de seis 

coordenadorias para substituição das 31 superintendências distribuídas pelo país, de forma a 

desmantelar o poder arraigado na pesada estrutura burocrática regional que ainda existia nos 

estados. A nova configuração terminou por criar 84 escritórios de negócio que abandonaram a 

circunscrição estadual e passaram a operar em microrregiões estrategicamente distribuídas 

pelo território nacional, promovendo, ao mesmo tempo, um amplo esvaziamento de áreas-

meio, concomitantemente com a transferência de um grande contingente de recursos humanos 

para as agências. Estas, por sua vez, também foram objeto de profundas transformações 

visando seu reaparelhamento e modernização. 

De acordo com Silva, A. (2004, p. 66), o Plano de Racionalidade e Competitividade - 

PRC, como havia sido designado, teve início com a necessidade de desenvolver os três 

segmentos de atuação da empresa: comercial, fomento e prestação de serviços.  Para isso, 

seria necessário suprimir os entraves representados por uma estrutura organizacional 

departamentalizada e verticalizada, compatibilizando a atuação empresarial com o ascendente 

dinamismo do mercado financeiro, bem como a tendência de perda de competitividade da 

empresa. Silva, A. também aponta como principais fatores críticos para a adoção do plano a 

concentração de dispêndios em despesas operacionais, impedindo seu direcionamento para a 

modernização da empresa; concentração de 40% das despesas administrativas no custeio da 

matriz e sedes da empresa; desequilíbrio entre receitas de tarifas e despesas correntes, ao 

contrário do que ocorria com as demais instituições financeiras; alto grau de inadimplência na 

área comercial; queda na captação de recursos, principalmente em seu produto mais 

tradicional, a caderneta de poupança; ineficiência operacional e baixa capacitação dos 

recursos humanos; processo de tomada de decisões lento e burocrático, em decorrência da 

predominância de estruturas autárquicas e departamentalizadas e um excessivo número de 

níveis hierárquicos.  

Administrativamente, a empresa foi divida em três subsistemas, explica Silva, A. 

(2004, p. 68): um subsistema central, com a matriz da empresa responsável pela “formulação 

de políticas e diretrizes estratégicas, coordenação global das atividades de controle, 

acompanhamento e avaliação, integração e articulação dos demais subsistemas”; um 
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subsistema negocial, composto por escritórios de negócios criados e suas respectivas 

agências, responsáveis pelas ações táticas e o cumprimento de metas estabelecidas por um 

“Plano Geral de Ação, operacionalização e comercialização de produtos e serviços”; e, 

finalmente, um subsistema logístico, composto por uma rede de Centrais de Logística, 

encarregada da execução de atividades e processos necessários à operacionalização de 

produtos e serviços, bem como do desenvolvimento de estudos e ações voltados para melhoria 

e “otimização do processo produtivo (gerência de processos)”. O plano seria definitivamente 

consolidado com a adoção de um novo modelo de gestão, a rede de processos, que teve por 

objetivo principal colocar em prática uma filosofia de orientação a resultados. Para tanto, 

estabeleceu como premissas (SILVA, A., 2004, p.73):  

� eliminação das zonas de superposição de responsabilidades; 

� estabelecimento claro da relação entre clientes e fornecedores internos; 

� permissão do desdobramento adequado das diretrizes estratégicas; 

� gerenciamento dos resultados através de indicadores de performance; 

� horizontalização da estrutura;  

� descentralização de responsabilidades. 

 Muitos dos entrevistados ouvidos pela pesquisa identificaram esse período da história 

da empresa como um momento no qual a discussão acerca de sua sobrevivência e presença no 

sistema financeiro esteve permanentemente na pauta de governantes e controladores. Embora 

nem sempre e forma muito clara, como salientaram em seu depoimento José Luiz Trevisan 

Ribeiro e Teotônio Costa Rezende, sem dúvida recolocou a possibilidade de reconfiguração 

da presença do Estado no setor financeiro, aventando-se, inclusive, como lembrou em sua 

entrevista Carlos Magno Gonçalves da Cruz, a hipótese de sua fusão com o Banco do Brasil, 

uma discussão que, segundo ele, avança e recua conforme “os humores da política” e ainda 

não está definitivamente superada. A discussão dessa possibilidade de fusão entre as duas 

instituições públicas também foi mencionada no depoimento de Rinaldo Gurgel Mendes. 

Roberto Barros Barreto, por sua vez, entende que essa discussão esteve sim muito presente e 

concreta, com trabalhos e estudos a respeito, e não se deu de forma velada, tendo sido 

aventados inclusive alguns cenários para a continuidade de suas atividades. Dentre eles, 

destaca: a possível fusão com outro agente público; segregação e atividades e correspondente 

comercialização no mercado; e sua transformação numa agência governamental. 
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Mas o Plano de Racionalidade e Competitividade, embora tenha colocado a empresa, do 

ponto de vista administrativo e organizacional em outro patamar, sendo apontado, por 

exemplo, como um passo fundamental na profissionalização de sua atuação, como afirmou 

em seu depoimento José Luiz Trevisan Ribeiro, por si só, não poderia resolver o grave 

problema de desequilíbrio patrimonial que a empresa enfrentava, na virada do milênio, 

ameaçando sua própria sobrevivência (opinião corroborada pelos depoimentos de Clício Luiz 

da Costa Vieira e Fabiano Pereira Côrtes a esta pesquisa), por encontrar-se fora dos 

requerimentos prudenciais aplicados ao Sistema Financeiro Nacional, a partir da edição do 

Plano Real (HAJJ, 2005, p. 33; MEIRELLES, 2003, p. 191; SOUZA SANTOS, 2005, p. 82). 

Foi assim que, de acordo com Bueno (2002, p. 167), a Caixa Econômica Federal 

implementou, a partir de 2001, um Plano de Reestruturação Patrimonial, baseado em quatro 

blocos de atuação: 

O primeiro foi o repasse de R$ 26,7 bilhões em ativos desequilibrados, oriundos de financiamentos 
imobiliários, para a Empresa Gestora de Ativos (Emgea), instituição não-financeira criada pelo tesouro 
nacional para gerir ativos cujas prestações não cobrem a a remuneração dos passivos. O segundo, um 
ajuste das contas entre a Caixa e o FGTS, com a amortização da dívida antecipada da Caixa junto ao 
Fundo, utilizando como moeda de pagamento títulos do FCVS [ Fundo de Compensação de Variações 
Salariais, criado em 1964, junto com o BNH, destinado a cobrir a diferença financeira dos contratos 
habitacionais, ao final de seu tempo de duração ]. O terceiro constituiu a modernização dos processos de 
crédito imobiliário para reduzir custos, aumentar a rentabilidade e diminuir riscos. Por fim, foi definido 
um novo modelo de gestão que pressupõe retorno mínimo sobre o patrimônio líquido, ajusta a Caixa às 
regras de conformidade (compliance) e garante que a empresa não vai gerar novos passivos 
contingentes (os chamados “esqueletos).    

O plano de saneamento financeiro implicou num aporte de R$ 9,3 bilhões por parte do 

governo federal. É importante lembrar que o desequilíbrio patrimonial enfrentado pela 

empresa decorreu, em quase sua totalidade, da aplicação de políticas públicas do próprio 

governo para o setor habitacional, no qual a Caixa exercia o papel de maior concessor de 

crédito para o segmento, por força de sua missão institucional. O plano de saneamento de 

2001 foi destacado como importante marco da história da instituição no depoimento de 

Joaquim Lima de Oliveira a esta pesquisa. A aplicação do plano de saneamento colocou a 

empresa em condições de se enquadrar no novo padrão de regulamentação prudencial 

estabelecida para a atuação bancária no país, permitindo assim um movimento isomórfico, de 

cunho coercitivo, para equiparação da empresa aos demais participantes de seu campo 

organizacional, como aquele tipificado em DiMaggio e Powell (2005).    

No mesmo período, apoiado por uma decisão do Conselho Monetário Nacional, que 

permitiu às instituições financeiras a contratação de correspondentes bancários, a Caixa 

Econômica Federal também adotaria um novo programa de repercussão direta em seu 
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processo de institucionalização, o “Caixa Aqui”, renovando a proposta valorativa de seu 

posicionamento como banco popular junto à população de baixa renda (estratégia destacada 

no depoimento de Roberto Barros Barreto a esta pesquisa). O novo programa representou o 

marco inicial de uma política de bancarização sem precedentes na história do país, 

estendendo-se até os dias atuais, tendo por alvo um contingente, à época, de 25 milhões de 

famílias sem acesso a um domicílio bancário. Representando uma alternativa aos altos custos 

de instalação de uma agência convencional, as instituições financeiras foram autorizadas a 

credenciar comerciantes locais para fornecimento e prestação de produtos e serviços 

financeiros, o que permitiu à empresa ampliar sua rede de atendimento em 8.430 novos 

pontos de atendimento, por meio da rede de revendedores lotéricos distribuídos em mais de 

3.500 municípios, ampliando significativamente a presença da empresa em todo o país. A 

experiência com as casas lotéricas permitiu que novos credenciamentos fossem firmados com 

outros tipos de comércio, potencializando, principalmente, a prestação de serviços delegados 

da rede de proteção social do governo, por meio de programas voltados à Alimentação, 

Educação e Saúde e, também, movimentando a economia local. A bancarização e o suporte a 

programas sociais mereceram registro especial nos depoimentos de Roberto Barros Barreto e 

de Marcos Roberto Vasconcelos, ouvidos por esta pesquisa. 

Durante sua existência, o ciclo neoliberal promoveu uma nova configuração de poder 

dentro da instituição. Ao desmantelar a estrutura hierárquica e regionalizada, ainda muito 

identificada com o período de exceção no qual foi concebida, o novo modelo lançou a 

empresa num verdadeiro estado de anomia, no qual a nova configuração interna de poder, 

além de levar algum tempo para se estabilizar, neutralizando as resistências localizadas, 

ajustou a empresa ao novo projeto administrativo instaurado no país. A segregação dos 

subsistemas internos e a reestruturação de seus processos empresariais, além de representar 

um movimento de cunho isomórfico sem precedentes em relação ao campo das organizações 

bancárias, deixaram nítida a sua aproximação de uma estratégia de privatização que poderia 

muito bem ter se concretizado não fosse o esgotamento do modelo econômico que governou o 

país por quase duas décadas (PINHEIRO, 2005, p. 218; BACHA, 2005, p.266; HADDAD, 

2005; COSTA NETO, 2004, p. 7-8).    

Com o encerramento do ciclo neoliberal, a partir de 2003, a empresa passou por uma 

tentativa de resgate de seus valores tradicionais. Retomando sua vocação social, foi dada 

especial ênfase à prestação de serviços à sociedade, mediante um trabalho de reforço da sua 

condição de principal agente operacionalizador de políticas públicas no setor financeiro 
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(destaque para operacionalização de programas sociais como o Bolsa Família). O que se 

observou, então, foi uma nova rodada de resgate de seus valores originais, com a incorporação 

de novos conceitos de apelo social e popular materializados em programas e operações 

desenvolvidos pelo banco. O foco principal ocorreu nas áreas de inclusão social, segurança 

alimentar e bancarização, dentre outros, muito à feição do novo governo que se instalou no 

país a partir daquele ano. 

 Apesar das turbulências verificadas no primeiro período do novo governo, que 

culminaram inclusive com o envolvimento e substituição do próprio presidente da empresa, o 

banco passou a experimentar um novo arranjo organizacional, ao implementar uma nova 

estrutura organizacional que pretendeu desmontar o arcabouço administrativo anterior e 

aplicar uma mudança no foco estratégico de sua atuação (deslocando seu antigo eixo de 

orientação a produtos para uma orientação por segmentos de clientes). Procurou assim atender 

não somente uma necessidade de acomodação de novas forças políticas que refletem a 

composição da base do governo no âmbito interno da corporação, como também uma 

tentativa de reposicionamento mercadológico. Tal tentativa objetivou também equilibrar o 

grande antagonismo – senão o eterno dilema - que vivenciam as instituições públicas no 

tocante à compatibilização de lucros, resultados e seu papel e missão sociais. 
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Atualidade 

Crise financeira e políticas anticíclicas 

 

 

 

 

O ciclo neoliberal que antecedeu a atual fase em que se encontra o país passou por 

pelo menos três graves crises internacionais com repercussões diretas sobre sua economia. Ao 

final de sua passagem pelo poder, sucumbiu ao esgotamento de um modelo econômico que, 

por cerca de duas décadas, tinha na internacionalização da economia, na liberdade de mercado 

e na autorregulação (principalmente do setor financeiro) alguns dos seus valores mais 

fundamentais. 

De acordo com Oliveira e Turolla (2003, p. 196), em sua primeira metade, a política 

econômica neoliberal brasileira priorizou a estabilidade de preços, apoiada num regime 

cambial semifixo. Assim, conviveu com uma desvalorização cambial estável, “porém 

insuficiente para a redução do desequilíbrio do mercado em relação ao câmbio real de 

equilíbrio”. Ao mesmo tempo, sua política monetária terminou atrelada ao câmbio, tornando-a 

vulnerável a choques externos que afetam o fluxo internacional de divisas. Em função disso, 

as crises do México, da Ásia e da Rússia trouxeram grandes impactos para a economia 

nacional.  Explicam os mesmos autores que: 

nos períodos de crise foram promovidas contrações monetárias para evitar que a saída de divisas em 
larga escala ameaçasse a defesa do regime de bandas cambiais. Por sua vez, a severidade do impacto 
das crises sobre a economia brasileira esteve diretamente relacionada à maior exposição e 
vulnerabilidade do país perante o mercado internacional de capitais. (2003, p. 196).  

Essa contração monetária repercutiu diretamente sobre a situação fiscal, pois o 

aumento do déficit público produziu um quadro de instabilidade fiscal insustentável. Além 

disso, o governo também se viu às voltas com movimentos internos estruturantes que tinham 

na reforma da previdência, na mudança da estrutura administrativa do setor público e nas 

ações patrimoniais como a privatização e o reconhecimento de passivos contingentes suas 

iniciativas mais destacadas, muitas delas dependentes de intensa negociação política no 

Congresso Nacional, que acabaram por se mostrar custosas e prolongadas. Embora obtendo 

êxito na consolidação da estabilidade de preços, a política econômica mostrou-se 

insustentável devido à acumulação contínua de passivos públicos e externos. 
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Para enfrentamento dos problemas vivenciados em sua primeira etapa, o governo selou 

um acordo com o Fundo Monetário Internacional, após a implementação de um conjunto de 

três medidas básicas: substituição da política cambial, que conviveu com uma flutuação 

sujeita às intervenções do Banco Central, “na forma de venda pontual de reservas e oferta de 

títulos públicos indexados à taxa de câmbio” (OLIVEIRA E TUROLLA, 2003, P. 197); 

adoção de um regime de metas inflacionárias; e manutenção de superávit primário compatível 

com a razão dívida pública e o PIB.  O governo, no entanto, vivenciaria um período marcado 

por uma sucessão de turbulências. Pressionado pelas incertezas geradas pela inadimplência de 

unidades da federação junto a credores externos e a consequente inversão do fluxo de divisas 

internacionais, agravada desde a crise asiática, viu-se contingenciado a abandonar sua política 

cambial. Essa medida, aliada a uma mudança no comando do Banco Central, levantaram 

graves suspeitas quanto à solvência da economia brasileira. Além disso, trouxe de volta o 

risco do retorno da inflação. Segundo os mesmos autores:  

A desvalorização de 1999 corresponde a um choque de termos de troca e imediatamente fomentou a 
discussão sobre o seu repasse para a inflação. A experiência negativa do México quando flutuou o 
câmbio em 1995 serviu de guia ou de pretexto para a reação dos mercados financeiros, que anunciaram 
projeções de inflação de até 50%  (OLIVEIRA E TUROLLA, 2003, p. 208). 

Na realidade os temores inflacionários não se confirmaram, mas “uma combinação de 

choques adversos nos terrenos externo e doméstico, como a crise de oferta de energia elétrica 

(apagão), a desaceleração da economia norte-americana, a crise da economia argentina, os 

atentados de 11 de setembro e os escândalos contábeis que afetaram empresas norte-

americanas” contribuíram sobremaneira para a formação de um quadro de incertezas que 

terminaram por lançar o país numa profunda recessão que seria determinante para o resultado 

das eleições que se aproximavam e que poriam fim ao ciclo neoliberal que predominara por 

mais de duas décadas. 

Tomando posse como o terceiro presidente eleito dentro do novo ciclo democrático do 

país, Luis Inácio da Silva, Lula, trazia para o cenário político, no início de 2003, a perspectiva 

de um militante de esquerda que havia se notabilizado na oposição ao regime militar e 

portador de uma história pessoal inédita dentre os postulantes ao cargo de presidente da 

República: operário, imigrante nordestino, com um mínimo de educação formal, ergueu sua 

reputação como presidente do sindicato dos metalúrgicos em São Paulo e quatro tentativas 

sucessivas de alcançar a presidência da República. Sua chegada ao poder foi cercada de 

dúvidas, expectativas e uma grande esperança de que o novo governo afastasse de vez as 

sombras da recessão que marcaram o crepúsculo do ciclo econômico que o antecedera. 
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   De acordo com Marques e Mendes (2006, p. 62), sua maior preocupação, 

inicialmente, foi a de conter os desequilíbrios macroeconômicos herdados de seu antecessor, 

principalmente a dívida pública, os déficits em conta corrente e os desequilíbrios sociais. Mas 

antes de optar por uma guinada radical, manteve ou intensificou muitas das políticas iniciadas 

na gestão anterior (MARTINS, C. E. 2007, p. 39), como a contenção de gastos públicos, 

ampliação do superávit primário, adoção de um regime de câmbio flutuante e a 

implementação de políticas sociais, procurando combater o desemprego crescente e a recessão 

econômica. Além disso, Marques e Mendes (2006, p. 62) observam que ele manteve sob 

estrito controle “o manejo das taxas de juros, significativamente apreciadas, como o principal 

instrumento de controle da inflação”. Mas em contrapartida, afirmam ainda os mesmos 

autores, o governo também suspendeu políticas como a privatização, encorajando parcerias 

público-privadas, intensificando o papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES) no fomento da atividade industrial, em contrapartida à manutenção da 

política de juros altos. 

 No plano político, o novo governo, nos primeiros quatro anos de sua atuação, foi 

atingido por uma série de denúncias de corrupção envolvendo muitos de seus colaboradores e, 

principalmente, a direção do partido do presidente. De acordo com Rennó (2007, p. 262), o 

período foi marcado  

por escândalos sucessivos de desvios de recursos públicos, compra de apoio de parlamentares através do 
uso de sobras de campanha e propinas, envolvendo diretamente a cúpula petista do Palácio do Planalto 
e, em diversos momentos, resvalando no presidente Lula. Primeiro, foi o caso Waldomiro Diniz, figura 
central dentro da Casa Civil e da articulação entre os Poderes Executivo e Legislativo. Em seguida, 
surgiram as denúncias contra Roberto Jefferson e seus nomeados na empresa dos Correios, resultando 
primeiro no escândalo dos Correios e, em seguida, no megaescândalo que ficou conhecido como 
Mensalão, envolvendo a compra de apoio legislativo de aliados na Câmara dos Deputados. Todos esses 
escândalos atingiram em cheio o Chefe da Casa Civil e homem-forte do governo Lula, José Dirceu, 
resultando em sua queda da posição no Poder Executivo e cassação de seu mandato de deputado federal. 
Por fim, na ante-véspera da eleição [ de 2006 ], apareceram as denúncias de super-faturamento de 
ambulâncias em um esquema de alocação de emendas orçamentárias individuais de deputados federais.  

  Embora o espectro dessas denúncias tenha rondado toda a primeira metade de seu 

mandato e estivesse intensamente presente na disputa eleitoral no final dos primeiros quatro 

anos de governo, o presidente não teve dificuldade em se reeleger para um segundo mandato. 

Ainda de acordo com Rennó (2007, p. 278), “tanto no primeiro quanto no segundo turnos, o 

desempenho do governo Lula em outras áreas e sentimentos quanto ao PT [Partido dos 

Trabalhadores ] foram mais importantes e serviram de escudos para protegê-lo das acusações 

de corrupção”. Ao analisar os resultados da reeleição, o autor emprega o conceito de 

contabilidade democrática vertical que, segundo ele, seria a capacidade que o eleitor tem de 
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punir os representantes que não correspondem às suas expectativas e, dessa forma, está 

associada a um voto retrospectivo – conclui que a avaliação do eleitor é multidimensional, 

podendo basear-se no desempenho da economia, na ética ou outros fatores de ordem 

partidária e ideológica. No caso de 2006, acredita ele, os escândalos de corrupção não foram 

suficientes para derrotar Lula. Lealdades de mais longo prazo e avaliações retrospectivas, 

como o desempenho da economia, tiveram maior peso. Julga que, dessa forma, verificou-se 

um “voto retrospectivo, só que mais fortemente influenciado por fatores clássicos, como 

visões sobre a economia ou avaliações gerais do governo” (RENNÓ, 2007, p. 278). 

 Talvez o maior indicador dessa constatação tenha sido o êxito alcançado pelo governo 

na administração de seu principal programa social, o Bolsa Família. A respeito de seu 

lançamento, Marques e Mendes (2006, p. 67) lembram que: 

Mesmo antes de empossado, Lula da Silva preocupou-se em definir o combate à fome como o carro-
chefe de sua política social, lançando de maneira apressada na mídia o Programa Fome Zero. Este 
programa previa, entre outros aspectos, a transferência de renda para famílias em situação de extrema 
pobreza, mas que somente poderia ser utilizada na compra de produtos alimentícios definidos pelo 
governo. Depois do fracasso operacional desse programa, no início de 2004, o governo Lula criou o 
Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome, ao promover uma reforma ministerial, e 
nele centralizou o conjunto de programas sociais de caráter assistencial. A partir dessa decisão, os 
programas de transferência de renda então em vigor, tal como o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, 
Cartão Alimentação e o Auxílio Gás, foram unificados em um único, o Bolsa Família (Lei 10.836 de 9 
de janeiro de 2004).  

O programa foi dirigido às famílias pobres com renda mensal entre R$ 50,00 e R$ 

100,00. Alcançou mais cinco mil municípios, em 2004, e atingiu 6,5 milhões de famílias, 

custando algo em torno de R$ 5,3 bilhões/ano, segundo Marques e Mendes, alterando “as 

condições básicas da vida familiar, fazendo com que grande parte do recurso recebido” fosse 

“dirigido para a alimentação”. Os autores também destacam que: 

a importância do Bolsa Família em nível municipal é função direta das condições econômicas e sociais 
de sua população e da situação financeira dos municípios. Sendo assim, quanto menores forem a 
Receita Disponível e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município, maior ... o peso das 
transferências na movimentação da economia local. (MARQUES E MENDES, 2006, p.68)  

E constatam ainda os autores que a iniciativa representou um enorme esforço de 

transferência de renda, superando de longe as iniciativas anteriores tanto no ciclo militar, 

quanto aqueles iniciados durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, quando se 

comparam valor e quantidade de benefícios. Outro ponto que merece registro na análise de 

Marques e Mendes é que, no plano político, o programa estabeleceu “fortes vínculos com a 

população por ele beneficiada, direta ou indiretamente, o que explica sua alta popularidade em 

várias zonas do país. Não há como negar que a população mais pobre está atualmente em 
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melhores condições do que antes, mesmo se ela tiver piorado sua situação em relação aos 

mais ricos” (2006, p. 69). Mas advertem que tais programas,  

não constituem um direito e sim uma benesse governamental, que pode ser alterada sem grandes 
discussões a depender do gosto e do interesse do presidente de plantão. Em outras palavras, o combate à 
pobreza ainda continua a ser tratado como uma atividade meramente assistencial, o que pode resultar no 
florescimento de todo tipo de clientelismo. 

 No que tange à administração pública, o governo Lula, segundo Abrucio (2007, p. 

77)), deu continuidade à “série de iniciativas advindas da experiência anterior da 

modernização do Estado brasileiro, particularmente no reforço de algumas carreiras, no 

campo do governo eletrônico e na nova moldagem que deu à Controladoria Geral da União”, 

mas destaca a sua incapacidade de estabelecer uma agenda em prol da reforma da gestão 

pública.  Segundo o autor, “a pior característica do modelo administrativo do governo Lula foi 

o amplo loteamento dos cargos públicos, para vários partidos e em diversos pontos do 

Executivo federal, inclusive com uma forte politização da administração indireta e dos fundos 

de pensão" (2007, p. 77), alguns dos quais estiveram no centro dos escândalos havidos 

durante o primeiro mandato e destaca que de positivo na crise de 2005 restou apenas o 

conhecimento do patrimonialismo presente em vários órgãos da administração direta e em 

estatais, tornando-se mais necessária a discussão em torno da profissionalização da burocracia 

brasileira.  Ainda segundo Abrucio, apesar de eleito para a transformação da sociedade 

brasileira, o governo Lula não apresentou um projeto de reforma do Estado, pelo fato de sua 

base de apoio enxergar em qualquer projeto neste sentido uma natureza neoliberal e, em 

função disso, não pôde cumprir muitas de suas promessas eleitorais porque a gestão pública 

não estava preparada. Apesar dos bons resultados alcançados pelo governo em diversas áreas, 

entende o autor que “mais uma vez, volta-se à questão-chave dos últimos 20 anos: a falta de 

uma visão integrada e de longo prazo para a gestão pública brasileira” (ABRUCIO, 2007, 

p.79). 

  Em relação ao Sistema Financeiro Nacional, a exemplo do que fizera em relação à 

economia, o primeiro mandato do governo Lula preservou sua estrutura e organização, 

mantendo inalterados os dispositivos e mecanismos prudenciais adotados nos anos anteriores. 

A medida, associada à estabilidade da economia, repercutiu de forma positiva junto aos 

investidores estrangeiros e o país assistiu a sucessivos aumentos nos índices de confiança 

acompanhados pela comunidade internacional, atraindo volumes expressivos de investimentos 

para o país. Em relação aos bancos oficiais, desde o início, o governo abandonou qualquer 

movimento no sentido de sua privatização e procurou resgatar o seu papel estratégico como 
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agentes públicos, atuando tanto no desenvolvimento do país quanto na estabilidade e 

segurança do sistema financeiro nacional, principalmente na forma de operacionalizadores de 

políticas públicas. Tal papel se mostraria decisivo durante a crise financeira mundial que mais 

tarde se desencadearia a partir do estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos.  

 No que concerne à Caixa Econômica Federal, a primeira metade do governo Lula 

representou um resgate de sua atuação como agente público, afastando-se de um 

posicionamento mais comercial e mercadológico em benefício de uma atuação mais voltada 

para a prestação de serviços delegados pelo governo. Conforme seu Balanço Social de 2003, 

tratava-se de uma parceria “para a redução das desigualdades sociais, viabilizando 

investimentos em diversos setores produtivos da sociedade, reduzindo o déficit habitacional, 

promovendo o desenvolvimento urbano e gerando trabalho, emprego e renda”. Nesse sentido, 

estabeleceu como meta principal tornar-se o parceiro preferencial do governo no setor 

financeiro na operacionalização de políticas públicas, destacando três iniciativas principais: o 

programa Fome Zero, que mais tarde seria ampliado e substituído pelo Bolsa Família; 

intensificação do crédito imobiliário; e um amplo esforço de inclusão bancária. Sua missão 

social, no entanto, não foi totalmente descolada de sua atuação comercial, tendo a empresa 

acumulado lucros no período de R$ 7,46 bilhões (ver a seguir Tabela 1 - Indicadores de 

Desempenho Período 2003 – 2006), com repasse, na forma de dividendos à União, da ordem 

de R$ 3,21 bilhões.  

Tabela 1 - Indicadores de Desempenho 

Período 2003 – 2006 

 

Indicadores 

Exercícios 

2003 2004 2005 2006 

Lucro retido (R$ bilhões) 1,6 1,4 2,07 2,39 

Repasse dividendos(R$ milhões) 809 524,8 737 1.146 

Empregados do quadro 

 

57.018 59.610 68.257 72.252 

Terceiros 19.465 24.180 16.951 12.820 

Rede física (milhares) 14,2 17,4 17,5 19,4 

Agências e Postos de atendimento 2.126 2.207 2.346 2.443 
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Em termos administrativos, a nova administração tomou posse sinalizando sua 

intenção de revisar a organização interna de funcionamento, bem como a alteração de sua 

política de pessoal. Em relação à estrutura organizacional, a empresa contava, em 2002, com 

um conselho diretor formado pelo presidente, nove vice-presidentes (desenvolvimento urbano 

e governo; negócios bancários e imobiliários; segmentos e distribuição; administração de 

riscos; finanças e mercados de capitais; controladoria; logística; transferência de benefícios; e, 

por fim, ativos de terceiros) e um conjunto de 14 diretores (podendo ser nomeados até 20 pelo 

presidente), aos quais eram subordinadas cerca de 30 superintendências, no âmbito da matriz. 

A criação de uma vice-presidência dedicada a administração de ativos de terceiros foi 

destacada como fator relevante para o processo de institucionalização da empresa no 

depoimento de Roberto Barros Barreto a esta pesquisa, principalmente para dar transparência 

aos investidores. Estas vice-presidências ainda se desdobravam em gerências nacionais, 

escritórios de negócios, filiais, representações, agências e outras unidades, superando o 

número de dez níveis hierárquicos em seu organograma, apesar de todo o esforço de 

horizontalização experimentado no período anterior.  

Em 2004, a nova administração colocou em movimento sua reforma organizacional 

em duas etapas. Na primeira delas, no início daquele ano, manteve a composição do conselho 

diretor, preservando as funcionalidades e o número das vice-presidências, porém promovendo 

um reequilíbrio das diretorias executivas a elas vinculadas que passaram a ser em número de 

doze no total. Não foram alterados os subníveis hierárquicos. Esta configuração permaneceu 

desta forma até o segundo semestre, quando as vice-presidências foram ampliadas para o 

número e 11, mantendo uma diretoria vinculada a cada uma delas, exceto a Diretoria Jurídica, 

vinculada diretamente à presidência. As vice-presidências passaram a compor a seguinte 

configuração: administração de riscos; negócios e serviços bancários; transferência de 

benefícios; controladoria; crédito; finanças e mercado de capitais; gestão de pessoas; 

segmentos e distribuição; tecnologia da informação; ativos de terceiros; desenvolvimento 

urbano. Destaque para criação das vice-presidências de pessoas e tecnologia da informação 

que, pela primeira vez, passaram a ter estrutura própria e assento no conselho diretor da 

empresa, podendo influir diretamente nas decisões estratégicas colegiadas. O número de 

superintendências na sede da empresa, vinculadas às vice-presidências, foi ampliado para 42, 

tendo sido mantidos os mesmos níveis hierárquicos subordinados. Dentre as novas 

superintendências, uma delas seria encarregada de tornar realidade uma antiga aspiração da 
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empresa: a criação de uma representação internacional, que mais tarde seria concretizada com 

abertura de escritórios de negócio no Japão e nos Estados Unidos.                

No que tange à política de pessoal, além da criação de uma vice-presidência própria, a 

empresa empreendeu um esforço de recomposição dos quadros próprios, revertendo a política 

de terceirização aplicada no período anterior, tendo sido anunciado em seu Balanço Social de 

2005, a assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta – TAC com o Ministério Público do 

Trabalho, no qual ficou acordada a revisão do modelo de terceirização até 2007 e que previa: 

ajustes nos contratos de prestação de serviços; extinção de postos de serviços; contratação de 

empregados; contratação de empresa prestadora de serviços especializada, quando aplicável. 

Como é possível observar na Tabela 2 - Indicadores de Desempenho Período 2007 – 2008, a 

seguir, o número de empregados saltou de 57 mil, em 2003, para 72,2 mil, em 2006, enquanto 

a força de trabalho terceirizada, que em 2004 atingiu a marca de 24,1 mil trabalhadores, em 

2006 somava 12,8 mil. 

Tabela 2 - Indicadores de Desempenho 

Período 2007 – 2008 

 

Indicadores 

Exercícios 

2007 2008 

Lucro Retido 

(R$ bilhões) 

2,50 3,8 

Repasse Dividendos 

ao Governo  (R$ milhões) 

1.111 1.573 

Empregados do quadro 

Milhares  

74,9 

 

78,1 

 

Terceiros 10.456 4.851 

Rede Física  

(número de pontos - milhares) 

22,6 24,9 

Agências 

Postos de Atendimento 

2.495 2.544 

 

A rede de atendimento da empresa em todo o território nacional foi ampliada de 14,2 

mil pontos de presença física (incluindo lotéricos, correspondentes bancários e máquinas de 



148 
 

autoatendimento), em 2003, para 19,4 mil, em 2006, tendo sido abertas mais de 300 novas 

agências no mesmo período. Simultaneamente, a empresa também incorporou, no período, 

práticas e políticas que passaram não somente a refletir o comportamento de outras grandes 

empresas, em especial aquelas do campo das organizações bancárias (como o caso da RSE – 

Responsabilidade Social Empresarial, sustentabilidade, acessibilidade, clima organizacional, 

melhores práticas de mercado, racionalização de gastos e desperdícios, etc.), como também 

políticas nitidamente orientadas pelas diretrizes governamentais de valorização da pessoa 

humana e resgate de cidadania, destacando-se diversidade, equidade de gênero, pessoas com 

deficiências, etc. 

No último ano do primeiro mandato do governo Lula, a Caixa Econômica Federal 

acabaria envolvida em um episódio que também traria sérias implicações para percepção de 

sua imagem e reputação, em virtude de denúncias de irregularidades relacionadas a 

colaboradores do governo, inclusive o ministro da fazenda. As denúncias diziam respeito à 

passagem do ministro pela prefeitura da cidade paulista de Ribeirão Preto e seu envolvimento 

com lobistas, durante a realização de uma CPI no Congresso Nacional. No curso das 

investigações, o próprio presidente da Caixa Econômica Federal admitiu, em depoimento à 

Polícia Federal, sua participação num episódio de quebra de sigilo bancário de um dos 

denunciantes das irregularidades, colocando seu cargo à disposição da presidência da 

República após o pedido de afastamento do ministro da fazenda (RECONDO, 2006). Antes 

mesmo que o vácuo deixado pela sua saída se transformasse num motivo de disputa política, 

sua substituição foi feita por uma empregada de carreira, colaboradora direta do ex-presidente 

afastado, responsável dentre outras coisas pela própria modelagem organizacional da 

organização, que viria ser a primeira mulher a presidir a instituição desde que, quase um 

século e meio antes disso, ela fosse criada por um decreto imperial. 

A saída do ministro da fazenda, praticamente às vésperas da eleição, lançou dúvidas 

tanto em relação à sucessão presidencial quanto ao próprio futuro da economia do país. A 

estabilidade econômica mantida por ele com tanta aplicação durante o primeiro período de 

governo, garantindo crescimento econômico para o país e confiança para os investidores, 

poderiam ser novamente ameaçados. No entanto, os temores não se verificaram e o país 

iniciaria um novo ciclo administrativo com a reeleição do presidente da República que, ainda 

sem saber, estaria prestes a enfrentar uma das mais graves crises financeiras internacionais de 

todos os tempos e que colocaria em cheque não apenas os fundamentos da economia nacional, 

mas, sobretudo, a consistência do sistema financeiro nacional. 
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No plano interno, a Caixa Econômica Federal enfrentou a transição de seu comando 

com o anúncio da implantação de um novo modelo de gestão. Liderada pela nova presidente 

que assumira o posto em razão da crise de quebra de sigilo bancário que envolvera o ministro 

da fazenda e afastara o presidente da instituição, apresentou um conjunto de medidas que, 

segundo seu primeiro relatório de prestação de contas, seria bastante importante na trajetória 

da CAIXA no que diz respeito à evolução de suas práticas administrativas. Sua aplicação 

buscava tornar mais ágeis os processos internos, promovendo melhorias no atendimento à 

população e adotando como princípio orientador a avaliação do seu desempenho com base no 

conceito de Resultados Econômico-Socioambientais, que considera sua contribuição para o 

desenvolvimento sustentável das regiões onde atua, através do exercício da Responsabilidade 

Social Empresarial (RSE). Tal movimento enquadra-se, inquevivocamente, num esforço 

isomórfico equivalente àqueles analisados e tipificados por Ventura e Vieira (2004).  

Em termos organizacionais, uma nova arquitetura empresarial estabeleceu a 

reconfiguração de seus macroprocessos de governança, negócios e suporte. No âmbito da 

governança corporativa, estabeleceu como macroprocessos tanto a gestão estratégica quanto a 

gestão executiva da empresa. Em termos negociais, adotou a segmentação de clientes como 

filosofia de atuação, dividindo sua abordagem mercadológica em: Pessoa Física; Pessoa 

Jurídica; Governo; Fundos de Governo e Loterias; Ativos de Terceiros; Atendimento e 

Distribuição de Produtos; e Finanças. Finalmente, na dimensão Suporte, reuniu os 

macroprocessos de: Controle e de Risco; Pessoas; Tecnologia de Informação; e Logística.  

A reorientação organizacional foi seguida das seguintes medidas administrativas: 

criação de uma vice-presidência de Gestão de Pessoas, vinculando-se a ela uma 

superintendência de responsabilidade social e relacionamento com empregados; criação de 

uma vice-presidência de governo, vinculando-se a ela uma gerência nacional de meio 

ambiente; e, ainda, a extinção da diretoria executiva, suprimindo um nível hierárquico na 

estrutura organizacional. A abolição das diretorias executivas, de acordo com o depoimento 

de Carlos Magno Gonçalves da Cruz, significou a eliminação de um importante mecanismo 

para o tratamento das influências políticas sobre a instituição.  Já Roberto Barros Barreto, em 

sua entrevista, acha que embora a segmentação de clientes tenha sido uma grande estratégia 

adotada para a empresa, o conceito acabou por não se materializar integralmente na prática, 

não tendo atingido ainda plenamente os seus objetivos.  Esta estrutura organizacional se 

mantém até os dias atuais, com algumas adaptações nos subníveis vinculados às 

superintendências sediadas na matriz da empresa que atualmente são aproximadamente em 
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número de 50, contra 30 originalmente criadas a partir do ano 2000 (no Anexo VII é 

apresentada a relação completa das unidades que compõem o organograma atual da empresa).  

Merece registro que as mudanças de estrutura passaram a ser formalmente 

consideradas nos normativos internos da empresa, a partir de 1997, estabelecidas nos 

seguintes termos:  

As alterações nas competências genéricas e específicas das unidades, no organograma e na vinculação 
de unidades deve ser efetuada através do encaminhamento de voto à Diretoria Colegiada. 

As sugestões para alteração na estrutura devem ser encaminhadas à Unidade de Modelagem 
Organizacional para estudo, análise e posicionamento. 

A Unidade de Modelagem Organizacional, por delegação, define e altera a nomenclatura ou a sigla, se 
for o caso (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1997).  

Com relação à mudanças de estrutura, Joaquim Lima de Oliveira, em seu depoimento 

a esta pesquisa,  afirma que “este é um aspecto onde o mercado altamente competitivo exige 

um modelo de mudanças constantes”. Entende que a Caixa Econômica Federal “ainda não 

encontrou um modelo de estrutura que privilegie as entregas e o resultado. São diversas idas e 

vindas, modismos organizacionais, que sempre imputam custos elevados, mas de resultados 

questionáveis”. 

Tais condições seriam alteradas em 1999. Além da aprovação da Diretoria Colegiada e 

as sugestões de designação, uma avaliação de impacto em termos de sua aderência à rede de 

processos criada a partir de então, visando manter a integridade da nova filosofia 

organizacional adotada. Apenas em 2003 estes termos sofreriam nova alteração, sendo então 

mais explicitamente associados à estratégia empresarial, e sujeitos às influências do ambiente, 

estabelecidos nos seguintes termos: 

A estrutura organizacional na CAIXA deve ser entendida como a ferramenta utilizada pela CAIXA para 
permitir a execução de sua estratégia de maneira eficiente. 

A estrutura da CAIXA poderá ser alterada nas seguintes situações:  

• Reação a mudanças no ambiente externo;  

• Necessidade de realinhamento decorrente de alterações de estratégia definidas pelo Conselho 
de Administração ou Conselho Diretor ou do Estatuto da CAIXA. 

Em qualquer dessas situações, a mudança de estrutura deverá ser submetida à aprovação do Conselho 
Diretor. 

A competência para a proposição de alterações na estrutura e no organograma da CAIXA, na 
nomenclatura e siglas e nas responsabilidades genéricas e específicas das unidades é da área de 
Desenvolvimento e Estratégias Empresariais. 

O desenho da estrutura deve estabelecer com clareza as fronteiras organizacionais, visando eficiência, 
eficácia e efetividade dos processos. 

Os critérios para a definição da estrutura que melhor suporte os processos e a estratégia incluem ainda: 
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• presteza na resposta às necessidades do cliente 

• eliminação de retrabalho e redução de custos 

• amplitude de supervisão ideal 

• clareza nos relacionamentos internos, de modo a evitar-se a imprecisão ou a sobreposição de 
atividades 

Será observado o princípio da segregação de funções, disposto no OR001 [normativo interno]. 

A composição das equipes gerenciais e técnicas de cada unidade será definida pela área de 
Desenvolvimento e Estratégias Empresariais, respeitando-se: 

• os critérios da não divisão da responsabilidade pelo processo 

• o Plano de Cargos Comissionados – PCC 

• o sistema de remuneração da CAIXA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2003)  

 

Esta nova formalização, embora conservando em parte a terminologia do modelo de 

gestão anterior, em que a orientação a processos e a horizontalização administrativa 

norteavam a organização administrativa empresarial, na verdade restabelece nitidamente 

valores de ordem burocrática como sua opção administrativa, seja pela ampliação do quadro 

de instâncias administrativas, como visto anteriormente, seja pelo resgate de valores técnicos 

de cunho inequivocamente weberianos, como eficiência e eficácia de processos, racionalidade 

administrativa, hierarquia, formalização e profissionalização, estabelecendo-se vínculos de 

remuneração e competências mediante a explícita utilização de critérios para a divisão de 

responsabilidades mediante o uso de planos de comissionamento e sistemas de remuneração. 

Tal critério, normativamente fixado, permanece até os dias atuais. 

Em termos de desempenho, o novo modelo de gestão conseguiu manter e até ampliar 

muitos dos indicadores verificados nos anos anteriores, como é possível observar no quadro 

adiante. Mas seria em 2008 que uma sequência de acontecimentos mudaria profundamente o 

destino da empresa, sedimentando os elementos de seu processo de institucionalização, 

quando da eclosão da crise financeira internacional que se desencadearia a partir do sistema 

financeiro norte-americano, oportunidade em que, conforme depoimento de Teotônio da 

Costa Rezende, a empresa pôde desempenhar um papel fundamental para a sua superação. 

Para Bresser-Pereira (2008, p. 195), a crise financeira iniciada em 2007 foi “a mais 

grave desde 1929”. Segundo o autor, ela decorreu “de uma cadeia de empréstimos 

originalmente imobiliários baseados em devedores insolventes que, ao levar os agentes 

econômicos a preferirem a liquidez e, assim, cobrarem em vez de renovarem seus créditos” 

levou ao colapso bancos e outras empresas financeiras, ainda que eles próprios estivessem 

solventes. Sua eclosão resultou do excesso de confiança que o mercado financeiro americano 



152 
 

enxergou nas oportunidades criadas pela valorização dos imóveis do mercado local, levando-o 

a adotar posições de investimento cada vez mais arriscadas, o que os economistas denominam 

de “alavancagem”, expondo-os às vulnerabilidades embutidas nas inovações financeiras 

desenvolvidas para aproveitamento das oportunidades que a bolha imobiliária oferecia, 

lastreadas em papéis, títulos e hipotecas de recuperação arriscada e duvidosa (RICUPERO et 

al., 2008, p.295). Mas tal desenvolvimento só foi possível em função do alto grau de 

desregulamentação alcançado pelo mercado financeiro americano, resultante do histórico 

movimento liberalizante pelo qual passou a sua economia e também da própria estrutura 

interna do capitalismo moderno, que, segundo Sawaya (2009, p. 66) resulta “de contradições 

que se constituem no seio do próprio processo de acumulação que atua em escala mundial, 

muito mais agora do que nos anos 1930”. 

A crise recolocou a participação do Estado na economia, em especial no sistema 

financeiro, no centro das discussões (BRESSER-PEREIRA, 2008; DULCI, 2009; 

KRUGMAN; 2009; SINGER, 2009) e também a comunidade internacional diante da 

necessidade de revisar a própria estrutura financeira internacional, uma vez que os reflexos 

dos acontecimentos iniciados nos Estados Unidos ainda hoje fazem reverberar suas 

consequências mundo afora. 

De acordo com Ferrari Filho e Paula (2008, p. 1-2), a análise da crise financeira 

internacional nos remete aos estudos do economista americano, Hyman Minsky (1919-1996), 

que concebeu a hipótese da fragilidade financeira. Segundo esta hipótese: 

economias capitalistas em expansão são inerentemente instáveis e propensas a crises, uma vez que a 
maioria dos agentes apresenta postura especulativa, resultando em práticas de empréstimos de alto risco. 
O aumento da fragilidade financeira é produzido por um lento e não percebido processo de erosão das 
margens de segurança de firmas e bancos, em um contexto no qual o crescimento de lucros e rendas 
“validam” o aumento do endividamento. 

Segundo os autores, Minsky, aponta como antídoto a essas crises a atuação do banco 

central como emprestador de última instância e da adoção de políticas fiscais contra-cíclicas. 

E constatam que a inspiração do economista americano foi tirada de John Maynard Keynes 

(1883-1946), que em sua obra clássica, a Teoria geral do emprego, do juro e da moeda (1936), 

já havia discutido a eclosão de crises e momentos de instabilidade. Ressalta que, de acordo 

com Keynes, o que impede a instabilidade do sistema econômico é a existência de convenções 

e instituições, dentre elas o governo, que pode atuar na sua prevenção e controle ao mesmo 

tempo em que defendia uma política permanente capaz de assegurar condições de 
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prosperidade sustentável e equitativa em termos sociais. Ainda de acordo com Ferrari Filho e 

Paula: 

Não há dúvida de que as lições de Minsky foram aprendidas no meio do vendaval que varreu os 
sistemas financeiros em todo o mundo. Os governos dos países desenvolvidos acabaram por atuar 
ativamente para evitar que uma aguda e profunda crise financeira resultasse em uma grande e 
prolongada depressão. Assim de um “Momento Minsky” – de uma crescente fragilização financeira que 
resulta em uma crise financeira – passamos para um “Momento Keynes”, em que os governos dos 
países desenvolvidos (EUA e Europa) passaram a adotar uma política fiscal contra-cíclica, face a 
crescente deterioração no estado de expectativas dos agentes, deterioração esta que limita o impacto da 
política monetária sobre a demanda agregada. (FERRARI FILHO E PAULA, 2008, p. 1-2) 

 

E parece ter sido este o caminho trilhado pelo Brasil, pois embora a crise tenha, num 

primeiro momento, lançado uma série de incertezas sobre a economia, levando à retração dos 

fluxos de capitais, aumento das taxas de juros e desaceleração do crescimento (SINGER, 

2009, p.92), o país mostrou-se em condições de, num espaço de tempo relativamente curto, 

reconquistar tanto a estabilidade interna quanto confiança de investidores, recolocando o país 

em uma posição privilegiada junto à comunidade internacional, devido principalmente às 

normas prudenciais adotadas no final dos anos 1990, bem como os rápidos efeitos alcançados 

pelas políticas anticíclicas adotadas pelo governo frente aos acontecimentos, em especial, 

através da rápida atuação dos bancos públicos (CARVALHO, C. E., 2009, p. 117). 

No âmbito deste contexto, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social, BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, passaram a assumir um 

papel chave na superação do grave momento pelo qual passava o Brasil e a economia 

mundial.  

O chamamento do governo aos bancos públicos, com destaque para a Caixa 

Econômica Federal, conforme pode ser observado em quase todos os depoimentos dos 

entrevistados ouvidos pela pesquisa, em especial o de Carlos Augusto Borges, representou o 

corolário da missão institucional da empresa e um marco da sedimentação de sua 

institucionalização, pois, respaldada pelos papéis desempenhados e os valores incorporados 

ao longo de sua existência, colocava-se naquele momento como agente estratégico para 

legitimação da presença do Estado na economia. Nesse sentido, o banco anunciou um 

rearranjo de suas metas financeiras, em função da crise, e estabeleceu como objetivos 

principais a busca por “mais resultados em políticas públicas, como financiamento ao 

desenvolvimento econômico, engajamento em programas sociais e iniciativas para destravar o 

crédito na economia e reduzir o custo dos empréstimos bancários”, em resposta ao resgate do 

“papel dos bancos públicos como agentes de políticas anticíclicas” (VALOR ECONÔMICO, 
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2009, p. 18). O novo papel a ser desempenhado pelo banco viria a ser recompensado com a 

autorização, por meio da Medida Provisória nº 443, editada pela presidência da República, 

para que a empresa pudesse adquirir participações acionárias e a realizar atividades de Banco 

de Investimentos, viabilizando a criação de duas novas empresas subsidiárias: a CAIXAPAR 

e a CAIXA - BI.  

No ano de 2009 a empresa “encontrou no cenário vigente a oportunidade de expansão 

sustentável de sua carteira de crédito e tomou a decisão estratégica de atuar com as menores 

taxas de juros do mercado” (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2009). Como resultado, 

chegou ao final do exercício com um lucro líquido de R$ 3,0 bilhões. Os depósitos em 

caderneta de poupança alcançaram o saldo de R$ 180,7 bilhões, alcançando participação no 

mercado de 34,1%. Ao final do ano seu quadro de pessoal atingiu 81,3 mil empregados, não 

havendo mais a participação de mão de obra terceirizada. Além disso: 

Como agente operador dos programas de transferências de renda do Governo Federal, a CAIXA  
realizou cerca de 133 milhões de pagamentos de benefícios no ano. Os recursos distribuídos totalizaram 
R$ 12,5 bilhões, representando um incremento de 17% em relação a 2008. Deste valor, R$ 11,5 bilhões 
referem-se ao Bolsa Família, principal programa social do Governo Federal. No período, foram pagos 
117,8 milhões de benefícios a título de Previdência Social, Abono Salarial, Seguro-Desemprego e PIS 
Quotas e Rendimentos, representando R$ 65,8 bilhões. De janeiro a dezembro de 2009, a Conta CAIXA 
Fácil foi responsável pela inclusão de mais de 299 mil brasileiros no sistema bancário. Em 31 de 
dezembro de 2009 foram registradas 7,1 milhões de contas nessa modalidade. A arrecadação total do 
FGTS, somados CAIXA e outros bancos, foi de R$ 54,7 bilhões, 12,3% a mais do que no ano de 2008. 
Foram efetuados saques no valor de R$ 48,7 bilhões por mais de 30 milhões de trabalhadores. (CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, 2009) 

As novas empresas subsidiárias CAIXAPAR e CAIXA – BI, foram formalmente 

constituídas, sendo que a primeira, destinada a atuar no mercado de participações societárias 

de caráter estratégico, com o objetivo de realizar aquisição/alienação de participações 

societárias em instituições financeiras públicas ou privadas sediadas no Brasil, com estrutura 

de pessoal composta pelo quadro próprio da CAIXA, em dezembro de 2009, adquiriu 

participação societária no Banco Panamericano SA, que atua em setores nos quais a Caixa 

Econômica Federal não tem presença consolidada ou em segmentos em que tem perdido 

participação no mercado, voltada para as classes B, C, D e E, que mais tem crescido no 

consumo de bens de primeira necessidade e duráveis. Além do Banco Panamericano, a Caixa 

Econômica Federal também “possui participação de 15,55% no Banco Interamericano de 

Ahorro y Préstamo - BIAPE; de 9,09% na Companhia Brasileira de Securitização – 

CIBRASEC; 48,21% na CAIXA Seguros; 8,32% na Câmara Interbancária de Pagamentos e 

5,91% na Tecnologia Bancária SA – TECBAN” (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2009). 

A aquisição de participação no Banco Panamericano também pode ser tomada como um novo 
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movimento de cunho isomórfico realizado pela empresa, uma vez que o ano de 2009 também 

foi marcado pelo anúncio de várias aquisições de participação societária em instituições 

financeiras por parte de grandes grupos privados e também pelo Banco do Brasil 

(SCIARRETTA; CUCOLO, 2009).  

No âmbito normativo, a empresa anunciou em seu Relatório de Administração 2009, 

que “está em processo de adoção das Normas Internacionais de Contabilidade elaboradas pelo 

IASB (International Accounting Standards Board)”, devendo adotar as novas regras já na 

apresentação das demonstrações contábeis consolidadas de 2010, incluindo o comparativo 

com o ano de 2009, tendo para isso promovido a reestruturação de sua área contábil, criando 

uma célula especialista em normas IFRS. 

Segundo o anuário Valor 1000 / 2009, editado pelo jornal Valor Econômico, que 

apresenta o desempenho das maiores empresas do país, mediante a utilização de critérios 

desenvolvidos e definidos pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da 

Fundação Getúlio Vargas (Eaesp-FGV), por meio de seu Centro de Estudos em Finanças, os 

bancos brasileiros atravessam sem problemas a crise mundial e enfrentam uma fase de 

transição com mais concorrência. Ainda de acordo com o suplemento, o sistema bancário 

brasileiro não tem mortos nem feridos a lamentar no desastre financeiro internacional de 

2008, pois, no final todos sobreviveram bem e, ainda, com números positivos a festejar tanto 

em relação à receita quanto à rentabilidade. Ressalta também que o país viu, com surpresa, 

mudanças importantes no nível de concentração bancária, no ranking das instituições e na 

distribuição do mercado e a agilíssima presença dos bancos públicos. Destaca que o Banco do 

Brasil e a Caixa Econômica Federal ampliaram a oferta de crédito, irrigando a economia num 

ponto delicado da crise mundial e complementa:  

O fato, porém, como quase todos reconhecem, é que foram os bancos públicos que deram início efetivo 
à retomada mais firme das operações de crédito. Quando se chega mais perto dos acontecimentos de 
2008, torna-se visível o comportamento diferenciado daquelas instituições. Enquanto os bancos 
privados nacionais registraram uma evolução, no período [último trimestre de 2008], de 6,2%, os 
estatais como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil avançaram 
17%. E nem por isso sofreram mais calotes que seus concorrentes privados (VALOR ECONÔMICO, 
2009).    

 Com isso, a participação dos bancos públicos no mercado de crédito alcançou 37,7%, 

enquanto a dos bancos privados, nacionais e estrangeiros, perdeu terreno, mesmo em 

operações fora de sua atuação tradicional, crédito rural (Banco do Brasil) e habitacional 

(Caixa Econômica Federal). Quanto ao setor habitacional, analistas ouvidos pelo jornal 

afirmam que a Caixa Econômica Federal vem ampliando a oferta de recursos para o setor 
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habitacional, dando a entender que defenderá sua superioridade nessa especialidade, 

principalmente após o anúncio do grande programa de estímulo à construção, o “Minha Casa, 

Minha Vida”, pelo governo federal. Segundo o depoimento de Teotônio Costa Rezende, o 

crédito imobiliário, de fato, tem sido o fator diferencial de atuação da empresa e, sem dúvida, 

afirma ele, um dos pilares de sua existência. Fato também ressaltado no depoimento de 

Marcos Roberto Vasconcelos. 

De acordo com o ranking dos 100 maiores bancos do país, apresentado pelo 

suplemento, a Caixa Econômica Federal ocupa a quinta colocação geral, com um ativo total 

de R$ 295.920,3 milhões e patrimônio líquido de R$ 12.704,7 milhões. A Tabela 3 - Posição 

Ranking 100 maiores empresas setor financeiro brasileiro Período de apuração 2008 apresenta 

o seu desempenho nas diversas modalidades de avaliação utilizadas pela publicação.      

 

Tabela 3 - Posição Ranking 100 maiores 
empresas setor financeiro brasileiro 

Período de apuração 2008 

 

Modalidades Posição Volume 
R$ milhões 

Operações de crédito 5 73.162,4 

Depósitos totais 3 165.527,8 

Lucro Líquido 4 3.883,3 

Receita de intermediação 5 32.298,9 

Resultado operacional 5 2.737,9 

Rentabilidade operacional 9 21,5% 

Mais rentável/patrimônio 2 30,6% 

Menor custo operacional 19 0,72% 

Crescimento operação de crédito 5 44,0% 

Crescimento depósitos totais 14 16,7% 
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5 CONCLUSÃO 

A presente pesquisa procurou analisar a presença do Estado no setor financeiro 

brasileiro, a partir do estudo da atuação de um de seus agentes. Para tanto, tomou por 

referência as teorias organizacionais, em especial a corrente do institucionalismo, e os 

fundamentos da administração burocrática. O trabalho partiu do pressuposto que o 

desenvolvimento e a forma de organização do agente estatal estudado não foram ditados 

apenas pela sua natureza pública, mas também por um conjunto de elementos e características 

decorrentes de um processo de institucionalização que determinou suas condições de 

sobrevivência, a ampliação de seus papéis e responsabilidades e, ainda, a sua conformação 

organizacional.  

Ao discutir os elementos teóricos e práticos que explicam a combinação de 

componentes estruturais e simbólicos que, aliados a circunstâncias históricas, culminaram na 

institucionalização de uma instituição financeira pública brasileira, a Caixa Econômica 

Federal, a pesquisa desenvolveu uma análise qualitativa com a finalidade de obter os 

elementos e informações que contribuíram para a explicação de como se deu a transformação, 

ao longo de um período de quase 150 anos, de uma casa bancária criada basicamente para 

receber a poupança das classes menos favorecidas, na quarta maior instituição financeira do 

país, reunindo um ativo total de R$ 295,9 bilhões, uma base de 49,4 milhões de clientes, entre 

correntistas e poupadores, e transformando-se num dos maiores parceiros do governo para 

operacionalização de políticas públicas. 

Para desenvolvimento de sua análise, a pesquisa procurou confrontar a evolução da 

empresa com o contexto histórico por ela vivenciado, principalmente em suas dimensões 

política e econômica, bem como sua inserção no campo organizacional onde atuou, 

necessitando, para tanto, apresentar e descrever também a própria formação do sistema 

financeiro brasileiro e, em especial, do campo das organizações bancárias. Nesse esforço, 

procurou evidenciar os elementos institucionalizantes que orientaram sua organização e a 

ampliação de seus papéis e responsabilidades e, ao mesmo tempo, determinaram a sua forma 

de interação tanto com os demais participantes de seu campo organizacional quanto com a 

própria sociedade brasileira. 

O trabalho, inicialmente, discutiu possíveis formas e justificativas para presença do 

Estado na economia, contrapondo visões liberais e estatistas, como aquelas discutidas na parte 

introdutória deste trabalho por Dulci (2009), Bresser-Pereira (1989; 2008) e Singer (2009), 
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dentre outros, bem como a discussão do surgimento e papel das instituições financeiras 

públicas neste contexto, tanto em seu conceito geral, quanto especificamente no caso 

brasileiro. Para tanto valeu-se das contribuições de Bacha, Guimarães, Haddad; Pinheiro 

(2007) e Hirakawa (2008), SINGER (2009), dentre outros.  

A apresentação e descrição do processo de formação e estruturação do sistema 

financeiro nacional, discutida a partir das contribuições de Hajj (2005), Meirelles (2003), 

Paula (1999), Souza Santos (2005), Ventura e Vieira (2004), dentre outros, possibilitou a 

caracterização do ambiente no qual ocorreu a consolidação do campo das organizações 

bancárias no país, cuja compreensão foi determinante para resposta da presente linha 

investigativa. Para estudo dos campos organizacionais, o trabalho valeu-se dos estudos de 

Vieira e Carvalho (2003), Machado-e-Silva (2006), DiMaggio e Powell (1983), Scott 

(1987;1992;1995) e Scott e Meyer (1997), dentre outros. De forma sucinta, as principais 

etapas de sua formação foram delimitadas por três períodos bem distintos: aquele que 

antecede a reforma bancária de 1964; aquele que se segue a esta até a edição do Plano Real, 

em 1993/94; e, finalmente, o que se estende deste último até os dias atuais. Estas três etapas 

correspondem, respectivamente, aos estágios de pré-formação, emergência/expansão e 

institucionalização do campo organizacional bancário. Nesta discussão, foram apresentados os 

atores e circunstâncias que exerceram maior influência em todo o processo, bem como sua 

repercussão sobre o surgimento, desenvolvimento, transformação e institucionalização da 

Caixa Econômica Federal.  

A evidenciação de elementos institucionalizantes foi obtida, principalmente, com base 

no estudo das contribuições de Meyer e Rowan (1977), Scott (1995), DiMaggio e Powell 

(1983), destacando-se, nestes últimos autores, as manifestações isomórficas de cunho 

coercitivo, mimético e normativo, destacadas ao longo dos quatro períodos da história da 

empresa, ressaltando-se os incidentes críticos que tiveram impactos diretos sobre sua 

sobrevivência, organização administrativa e configuração estrutural. 

O processo de institucionalização da Caixa Econômica federal e suas repercussões 

sobre a organização e a transformação de seus papéis e atribuições foram analisados, 

principalmente, com suporte das contribuições de Selznick (1971), Tolbert e Zucker (2007), 

dentre outros, sendo o mesmo cotejado com a própria estruturação do sistema financeiro 

nacional e formação do campo das organizações bancárias.  

Como foi possível observar no estudo de caso analisado, na primeira fase desse 

processo, Império e República Velha, correspondente aos anos 1860 a 1929, registra-se o 
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surgimento da empresa e formulação da proposta valorativa de sua criação, uma infusão de 

valores como a proposta por Selznick (1971), em que a sua identificação com as classes 

menos favorecidas, o caráter educativo e popular de sua missão inaugural e a garantia 

incondicional do Estado são os elementos principais. Trata-se de uma tímida investida do 

Estado no setor financeiro, numa época de nítida predominância liberal na economia, com a 

participação, inclusive de algumas instituições estrangeiras, que reúne apenas alguns bancos, 

não possuindo instâncias regulatórias, nem tampouco qualquer indício de formação de um 

campo organizacional das organizações bancárias. Administrativamente, a empresa é 

estruturada sob inspiração burocrática sem, contudo, apresentar uma integral reprodução do 

tipo ideal weberiano. 

Em sua segunda etapa, Estado Novo e democracia, correspondente ao período entre 

1929 e 1964, a empresa já goza de prestígio e reconhecimento público, sendo 

inequivocamente identificada como agente público estratégico. Em função disso, sua missão 

inaugural é reforçada e ampliada, sendo que a incorporação de novos papéis e atribuições faz 

avançar o seu processo de institucionalização, posicionando-o na fase inicial do modelo 

Tolbert e Zucker (2007), correspondente à habitualização, quando tem início, no âmbito 

interno, a geração de arranjos estruturais que possibilitem o atendimento das novas 

responsabilidades, muitos dos quais com grande aproximação ao tipo ideal weberiano. Nesta 

fase, o sistema financeiro nacional assiste ao surgimento da SUMOC, Superintendência da 

Moeda e do Crédito, que nasce como primeira instância oficial regulatória que, embora ainda 

sendo uma incipiente tentativa de estruturação do segmento bancário, surge como marco da 

presença estatal no setor, que também se alastra por toda a economia. O campo das 

organizações bancárias ingressa em sua fase de pré-formação. 

    Num terceiro momento, Regime militar, , correspondente aos anos de 1964 a 1990, 

a empresa sofre profunda reorganização estrutural, sendo unificada sob a forma de empresa 

federal, com amplitude de atuação em todo o território brasileiro. Tem revalidados os 

elementos de sua proposta valorativa de criação, em sua nova configuração organizacional, 

que reproduz em grande parte o modelo burocrático weberiano, inclusive com a 

profissionalização e encarreiramento de cargos, e sofre nova ampliação em seus papéis e 

responsabilidades. Inaugura-se, nesse momento, um novo ciclo de presença estatal no setor 

financeiro (e também na economia), empenhado em uma profunda política 

desenvolvimentista que atribui à Caixa Econômica Federal atuação estratégica no 

financiamento habitacional para classes de baixa renda, sustentação de políticas públicas e sua 
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caracterização como banco popular. O campo das organizações bancárias registra sua fase de 

emergência/expansão, e assiste à criação de sua instância regulatória máxima, o Banco 

Central. A presença do Estado no setor é marcada pelo surgimento de diversos bancos 

públicos de âmbito estadual. A atuação do Banco Central também representa um profundo 

movimento de homogeneização do setor, em consonância com a tipificação de DiMaggio e 

Powell (2005).  

No final desse período a empresa ingressa em sua fase de Modernidade, 

correspondente aos anos de 1990 a 2003, quando ocorre a derrocada do regime autoritário que 

governou por mais de 20 anos. O país observa um refluxo na presença estatal na economia e, 

por conseguinte, no setor financeiro. Inaugura-se uma era de sucessivas reformas econômicas 

de teor heterodoxo e liberalizante, ocasionando uma guinada para a desregulamentação e 

privatização do setor, desencadeando fortes pressões de cunho isomórfico, às quais a Caixa 

Econômica Federal se vê obrigada a se submeter como estratégia extrema de sobrevivência. A 

empresa modifica radicalmente sua organização administrativa, enquanto diversos outros 

agentes financeiros públicos são extintos. Uma reestruturação patrimonial sem precedentes 

em sua história, financiada por recursos do Tesouro Nacional, é engendrada como forma de 

assegurar sua solvência e reafirmar seu principal valor constitutivo: a segurança sem limites. 

Em decorrência de uma profunda reestruturação do setor financeiro, o campo das 

organizações bancárias ingressa em sua fase final de institucionalização. 

Finalmente, Atualidade, fase que abrange o período de 2003 até os dias atuais, a 

empresa encontra-se no último estágio de seu processo de institucionalização. Resgatados 

seus principais valores como agente público e banco popular, é convocada para um amplo 

esforço de bancarização e inclusão social desencadeado pelo governo federal. Na condição de 

um dos maiores parceiros para a operacionalização de políticas públicas assiste, como 

corolário de seu processo de institucionalização, à sua convocação para atuar como instância 

institucional capaz de auxiliar na reversão dos efeitos da crise internacional no país, 

posicionando-se como agente de destaque na aplicação de políticas anticíclicas. Com isso, a 

organização vê renovados os valores e o simbolismo que permearam toda a sua existência, 

bem como o avanço lento, porém inexorável, do processo que culminou na sedimentação de 

sua presença, e, por conseguinte, do próprio Estado, no setor financeiro nacional. 
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Tabela 4 - Quadro Resumo 

 

 Império e 
República 

Velha 

Estado Novo 
e Democracia  

Regime 
militar 

Modernidade Atualidade 

1860 - 1929 1929 - 1964 1964 - 1990 1990-2003 2003 - 2010 

Economia 
 

Liberalismo 
Baixa presença  
do Estado na 

economia 

 
Grande presença  

do Estado na 
economia, 

seguida de maior 
abertura para 

iniciativa privada e 
capital estrangeiro 

 
Grande presença  

do Estado na 
economia; 

crise do petróleo; 
inflação 

 

 
Maior abertura 
para iniciativa 

privada e capital 
estrangeiro; 

 
Maior presença da 
iniciativa privada 

na economia, 
mantida abertura 

para capital 
estrangeiro 

Sistema 
Financeiro 

 
Inexistência de 

um sistema 
financeiro 

estruturado 

 
FMI e Banco 

Mundial 

SUMOC/ BB  
Autoridades  SFN 

BNDES 

 

Banco Central 

SFH/BNH 

 FGTS 

 

Plano Real 

PROER/PROES 

Regras 
prudenciais 

Basileia 
 

 
Crise financeira 

Presença e 
atuação 

autoridade 
Reguladora 

Campo das  
Organiza-
ções 
Bancárias 

 
Surgimento  

primeiras casas 
bancárias   

Fundação BB e 
Caixa Econômica 

Federal 

Primeiro estagio 
formação do 

campo 
organizacional 

 
Ampliação das 

casas bancárias, 
caixas 

econômicas e 
bancos 

estaduais 

Segundo estágio 
formação campo 
organizacional 

 

 
Reforma bancária 

Correção 
monetária 

 
Início terceiro 

estágio formação 
campo 

organizacional 

 
Planos 

econômicos 
privatizações 

 
Campo 

Organizacional 
sob influência 

formal-regulativa 
 

Isomorfismo 

 
Fusões e 

aquisições 

Maior atuação  
bancos públicos 

Campo 
organizacional 
consolidado 

Caixa  
Econômica 
Federal 

 
Fundação; 

Unidades 
independentes; 

Atuação restrita à 
formação de  
poupança e 
empréstimos  
sob penhor; 

Banco dos 
pobres; 

Garantia governo 
Imperial. 

 
Unidades  

independentes; 

Conselho Superior 
das Caixas 
Econômicas 

Novas atribuições 
Hipotecas, 
Monopólio 

Loterias e Penhor 

Banco Social 

 
Unificação 

Empresa pública 
federal 

BNH, Gestão de 
Fundos  

e Programas 
FAS/FGTS 

Depósitos 
Judiciais 

------- 
Incorporação BNH 

Centralização 
FGTS 

 

 
Congelamento 

Depósitos 
--------------- 

PROES 
------------- 

 PRC 
Modernização 

agências 
--------------- 
Plano de 

Reestruturação 
Patrimonial 

 
Ampliação 

Correspondentes 
Bancários 

Bancarização  
e inclusão social 

Principal parceiro 
operacionalização 

de políticas 
públicas 

Bolsa Família 

Caixa-Par e BI 

Agente de 
políticas 

anticíclicas 
 

Processo 
de 
Institucio-
nalização 

 
Infusão de 

valores; 

Organização 
burocrática 

parcial 

 
Reforço de 

valores; 

Organização 
burocrática 

Primeira fase 
modelo 

Tolbert e Zucker 
 

 
Consolidação 

valores 
segurança e 

solidez; 

Organização 
burocrática plena 

 
 

 
Reengenharia de 

processos e 
Isomorfismo 

----------- 
Segunda fase 

modelo 
Tolbert e Zucker 

 

 
Resgate e 
reinfusão  
de valores 

Recrudescimento 
burocracia 

Ampliação quadro  
pessoal 

Última fase 
modelo 

Tolbert e Zucker 
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7 ANEXOS 

Anexo I 

Roteiro de entrevista 

Parte I 
 

1) Agradecimentos pela disponibilidade e colaboração. 

2) Justificativa da escolha do entrevistado e reconhecimento de sua experiência e 

atuação.  

3) Explicação sumarizada do objetivo da dissertação, área do conhecimento que está 

sendo pesquisada, instituição de vinculação e importância do depoimento para a 

elaboração do estudo. 

4) Solicitação de autorização para gravar ou anotar a entrevista, sendo esclarecido que, 

em caso de gravação, a mesma poderá ser interrompida, a qualquer tempo, se o 

entrevistado assim o solicitar. 

5) Explicação do esquema básico da entrevista e esclarecimento dos objetivos a 

alcançar e solicitação de sugestões se o entrevistado julgar que algo pode ser 

acrescentado ou complementado.  

Parte II 

Objetivo 1: 

Identificação e qualificação do entrevistado. 

1) Nome, idade e formação acadêmica. 

2) Experiência profissional: tempo de serviço, função atual, trajetória na empresa, 

experiência fora da instituição. 

Objetivo 2: 

Identificar a percepção do entrevistado em relação à presença do Estado brasileiro na 

economia. 

1) Como o Sr(a) avalia, ao longo da história do país, a presença do Estado na 

economia? 
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2) O Sr(a) poderia destacar os acontecimentos históricos que considera mais marcantes 

em relação a esta presença ou ausência?  

3) Na sua opinião o Sr(a) considerada positiva ou negativa essa presença? Comente. 

• Observação: para orientar a resposta será disponibilizado ao entrevistado 
quadro apresentando a divisão histórica utilizada na dissertação para o estudo 
de caso analisado.  

Objetivo 3: 

Identificar a percepção do entrevistado em relação ao Sistema Financeiro Nacional e o 

campo organizacional das organizações bancárias. 

1) O Sr(a) considera que essa linha sintetiza de forma adequada a evolução de nosso 

sistema financeiro nacional, e em especial o campo das organizações bancárias,  ao 

longo da história do país? 

1.1) Em caso negativo, será solicitado que ele indique, em sua opinião, quais outros os 

marcos que deveriam constar ou ser suprimidos, explicitando as razões de sua escolha. 

• Observação: será apresentado ao entrevistado quadro trazendo uma linha 
histórica da formação e estruturação do Sistema Financeiro Nacional e do 
campo das organizações bancárias com os principais marcos de sua evolução. 

Objetivo 4: 

Identificar a percepção do entrevistado em relação à presença do Estado no setor 

financeiro nacional e o papel dos bancos públicos. 

1)  O Sr(a) poderia identificar ao longo dessa linha do tempo aqueles momentos em 

que o Estado brasileiro esteve presente no segmento das organizações bancárias? 

2) Essa atuação se deu, em sua maior parte, como agente regulador ou operador? 

3) Além da Caixa Econômica Federal que outros agentes públicos o Sr(a) gostaria de 

destacar? 

4) Como o senhor vê a atuação do Estado agente regulador no sistema financeiro? 

5) Na sua opinião qual deve ser o papel de um banco público?  

6) O senhor identifica a atuação da Caixa Econômica Federal com esse papel? 

7) Quais são, na sua opinião, as vantagens e desvantagens decorrentes da natureza 

pública para uma empresa do campo das organizações bancárias. 
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8) Como o Sr(a) vê a questão dos lucros quando se analisa uma instituição financeira 

pública?  

Objetivo 5 

Identificar a percepção do entrevistado sobre o processo de institucionalização da 

Caixa Econômica Federal   

1) Como o Sr(a) descreveria a atuação da Caixa Econômica Federal junto ao sistema 

financeiro nacional ao longo de sua história? 

2) O que o Sr(a) tem a dizer sobre os papéis e atribuições incorporados pela Caixa 

Econômica Federal ao longo de sua existência? 

3) O Sr(a) considera que ela em algum momento teve a sua existência ameaçada? Se 

sim, quando. O que aconteceu para que a situação fosse revertida? 

4)  Como o ser analisa as mudanças de estrutura e organização da empresa ao longo de 

sua existência? 

5) Qual é, na sua opinião, a percepção da sociedade brasileira em relação à Caixa 

Econômica Federal? 

• Observação: será apresentado ao entrevistado quadro trazendo uma linha 
histórica da evolução e desenvolvimento da Caixa Econômica Federal. 

Parte III 

Objetivo 6: 

Considerações finais 

Ao término da entrevista, será pedido ao entrevistado que faça as suas considerações 

finais e, caso seja de sua vontade, faça os destaques ou registros que julgue de 

importância para o trabalho. 

Ao final, são apresentados os agradecimentos e reiterada a importância da colaboração 

do entrevistado para realização do estudo em andamento. 
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Anexo II 

Quadro I – Períodos históricos analisados na pesquisa 

 

Incidentes históricos Período Observações 

Império e República Velha 1860 - 1929 Segundo Império; liberalismo econômico; baixa 
urbanização; economia agrária; inexistência 
sistema financeiro; I Guerra Mundial. 

Estado Novo e democracia 1929 - 1964  Proclamação da República; início modernização; 
reforma do estado; Revolução de 30; Estado 
Novo; industrialização; ditadura Vargas; 
estatismo; II Guerra Mundial; democracia. 
Brasília. 

Regime militar 1964 - 1990 Golpe Militar; milagre econômico; supressão 
liberdades democráticas; crise do petróleo; 
inflação; distensão; anistia; redemocratização; 
constituinte.    

Modernidade 1990 - 2003 Planos econômicos; eleições diretas; abertura da 
economia; neoliberalismo; crises mundiais; 
privatizações; reforma da economia. 

Atualidade 2003 - 2010 Esgotamento modelo liberal; recessão; inclusão 
social e cidadania; crise financeira mundial. 
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Anexo III 

Quadro II – Formação do Sistema Financeiro Nacional e do campo das 
organizações bancárias 

Incidentes 
históricos 

Período  
ocorrência 

Observações 

Império 1808 Vinda da família real para o Brasil; Criação Banco do Brasil. 

1860 Lei dos entraves; contenção surto especulativo. 

1861 Criada em 12 de janeiro de 1861 (149 anos) por Dom Pedro II a Caixa 
Econômica e Monte de Socorro. 

República 1905 Designação final e estatização Banco do Brasil; surgimento primeiros 
bancos estaduais (crédito agrícola e primeiros financiamentos serviços 
públicos);  

1926 Criação Banespa 

Era Vargas 1944 

1945 

Conferência  Monetária e Financeira de Bretton-Woods das Nações 
Unidas; Criação do FMI e Banco Mundial;Criação da Superintendência 
da Moeda e do Crédito – SUMOC. 

Democracia 
Getúlio 
Dutra 
JK 

 

1950 SUMOC, Banco do Brasil e Tesouro Nacional atuando como autoridade 
monetária; caixas econômicas, bolsas de valores, companhias de seguro, 
capitalização e previdência constituem formação embrionária do SFN. 

1952 

1960 

Criação BNDES; expansão bancos estaduais; e Banco do Nordeste do 
Brasil; difusão dos Bancos Estaduais 

Regime 
Militar  

1964 Reforma bancária Lei 4.595; Criação do Banco Central, BNH e SFH, 
FGTS; especialização instituições financeiras: capitais, crédito, câmbio, 
etc.; instituição correção monetária. 

1969 Unificação caixas econômicas e surgimento Caixa Econômica Federal 

1970-1980 Milagre econômico; crise do petróleo. 

Nova 
República 

1980 Redemocratização; choque na economia; Plano Cruzado; congelamento 
de preços. Dívida externa; moratória; inflação. 

Era Collor 1990 Plano Collor; confisco/bloqueio de liquidez; abertura da economia; 
reforma do Estado; impeachment. 

Plano Real 1993-1994 Controle déficit público; deindexação e fim correção monetária; regras 
prudenciais, Basileia; PROER; PROES; concentração bancária; 
privatizações; fechamento bancos estaduais. 

Crise 
financeira 

2007-2008 Estouro bolha imobiliária EUA; intervenção estatal; falências agências, 
bancos e indústrias. Risco sistêmico; repercussão mundial; contração 
crédito; aumento juros; necessidade políticas anticíclicas. 
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Anexo IV 

Quadro III – Configuração atual do Sistema Financeiro Nacional  

 

Órgãos 
Normativos 

Entidades 
Supervisoras 

Operadores 

 

 

Conselho 
Monetário 
Nacional 

CMN 

Banco Central do 
Brasil – BACEN 

Instituições 
financeiras 
captadoras de 
depósitos à 
vista 

Demais 
Instituições 
Financeiras 

Bancos de 
Câmbio 

 

 

Outros intermediários 
financeiros e administração de 
recursos de terceiros 

Comissão de 
Valores 
Mobiliários-CVM 

Bolsas de 
mercadorias e 
futuros 

Bolsas de 
Valores 

Conselho 
Nacional de 
Seguros Privados 
CNSP 

Superintendência de 
Seguros Privados 
SUSEP 

Resseguradores Sociedades 
Seguradoras 

Sociedades de 
Capitalização 

Entidades 
abertas de 
previdência 
complementar 

Conselho 
Nacional de 
Previdência 
Complementar 
CNPC 

Superintendência 
Nacional de 
Previdência 
Complementar 
PREVIC 

 

Entidades fechadas de previdência complementar 
(fundos de pensão) 
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Anexo V 

Quadro IV – Configuração atual do campo das organizações bancárias 
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Anexo VI 

Quadros V e VI – Campo das organizações bancárias: cobertura e maiores 
bancos 
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Anexo VII 

Quadro VII – Evolução e desenvolvimento da Caixa Econômica Federal 

 

Incidentes 
históricos 

Período 
ocorrência 

 Observações 

Império e 
República 
Velha 

1860 

 

Lei dos entraves; criação caixas econômicas; banco das classes menos 
favorecidas; penhora de bens; garantia governo imperial.  

1861 Em 12 de janeiro 1861, o Imperador instala, oficialmente, a Caixa 
Econômica da Corte (Decreto No 2.723) 

1870 Autorização instalação de caixas econômicas demais províncias que não 
o Rio de Janeiro; não existe administração única. 

Decreto No 5.153 (13 de novembro de 1873), determina à CAIXA a 
obrigatoriedade de acolher depósitos advindos de escravos, na Corte e 
nas demais províncias. 

1889 

1915 

Proclamação da República. Novo regulamento interno. Operações de 
empréstimos sob caução títulos públicos. Ampliação nacional. Aceitação 
de saques por meio de emissão de cheques. 

Estado  
Novo e 
democracia 

1930 Crise de 29. Revolução de 30. Saques e ameaça de falência. Limpeza 
ideológica.  

1934 O Decreto nº 24.427, de 19 de Junho de 1934 dá novo regulamento às 
Caixas Econômicas Federais e cria o Conselho Superior das Caixas 
Econômicas. Neste mesmo decreto é assegurado às Caixas Econômicas 
o privilégio exclusivo das operações sobre penhores civis, com caráter 
permanente e de continuidade. 

1945/46 Criação da SUMOC. Caixas Econômicas presentes em todo o Brasil.  

Proposta de unificação das Caixa Econômicas é “engavetada”. 

1960 Fundação de Brasília. Caixa Econômica presente na mudança da capital. 

 

Continua próxima página
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Incidentes 
históricos 

Período 
ocorrência 

 Observações 

Ditadura e 
modernidade 

1964 Golpe militar. Reforma bancária. Criação Banco Central, BNH/SFH, 
FGTS.  

1969 Unificação. Surgimento Caixa Econômica Federal. Admissões por 
concurso público, regime CLT. Principal agente do BNH, prestação 
de serviços delegados, depósitos judiciais, administração de fundos e 
programas: PIS, FAS, FGTS, Crédito Educativo,  

1986 Incorporação BNH, PLANHAP e PLANASA, Vinculação MHU – 
Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente. Concentração contas FGTS. 
Transformação Banco Múltiplo. Mudanças de estrutura. Criação 
Vice-presidências.  

1990 Plano Collor. Bloqueio de liquidez. Crise de descasamento ativos e 
passivos. PAM. Programa de Ação Mercadológica. Projeto Investir. 

1993/94 Plano Real. Privatizações. Relatório Booz-Allen & Hamilton. 

1995 Criação Cartas de Crédito. Mudança de estrutura. Plano de 
Racionalidade e Competitividade – PRC. Rede de processos. 

2001 Plano de Reestruturação Patrimonial. Criação Emgea. 
Correspondentes bancários e Caixa Aqui. 

Atualidade 2003 Ampliação rede de proteção social. Inclusão bancária. Meta: maior 
parceiro para operacionalização de políticas públicas.  

2004 Mudança estrutura. Ampliação Vice-presidências. Termo de Ajuste de 
Conduta: revisão terceirização. Responsabilidade Social Empresarial. 

2006 Crise institucional. Quebra de sigilo bancário, substituição presidente 
da Caixa Econômica Federal. Conclusão Mudanças Estrutura. 
Reconfiguração Vice-presidências, extinção diretoria executiva, 
ampliação número de superintendências. 

2008 Crise financeira internacional. Estouro bolha imobiliária americana. 
Adoção políticas anticíclicas. Expansão do crédito. Administração 
taxa de juros. Medida Provisória 443: criação CAIXAPAR e CAIXA-
BI. 

2009 Aquisição participação societária Panamericano. Adoção Normas 
IASB/IRFS.  
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Anexo VIII  

Unidades da estrutura organizacional atual da Caixa Econômica Federal 

 

Conselho de Administração 

Conselho Fiscal 

 

Diretoria Colegiada 

Presidência 

Vice-presidências 

VICOR  VP de Controle e Risco 
VIFIN   VP de Finanças e Mercado de Capitais 
VIFUG  VP de Fundos de Governo e Loterias 
VIGAT  VP de Atendimento e Distribuição 
VIGOV  VP de Governo 
VILOG  VP de Logística 
VIPES  VP de Gestão de Pessoas 
VIPFI   VP de Pessoa Física 
VIPJU  VP de Pessoa Jurídica 
VITEC  VP de Tecnologia da Informação 
VITER  VP de Gestão de Ativos de Terceiros 

 

Superintendências Nacionais  
SUADE  SN Desenvolvimento Empresarial 
SUAFI  SN Administração Financeira 
SUALO  SN Loterias 
SUAPE  SN Administração de Pessoas 
SUATA  SN Gestão da Área A (Norte, MT, MS e GO) 
SUATB  SN Gestão da Área B (Nordeste) 
SUATC  SN Gestão da Área C (Sul) 
SUATD  SN Gestão da Área D (DF, RJ, ES, MG) 
SUATE  SN Gestão da Área E (São Paulo) 
SUMAC  SN Marketing e Comunicação 
SUCAR  SN Negócios Com Cartões 
SUCOI  SN Controle Institucional 
SUCON  SN Contabilidade e Tributos 
SUCOR  SN Administração de Risco Corporativo 
SUCOT  SN Contratação 
SUDES  SN Assistência Técnica e Desenvolvimento Sustentável 
SUDHU  SN Desenvolvimento Humano e Profissional 
SUETI  SN Execução em Tecnologia da Informação 
SUFUG  SN Fundo de Garantia 
SUFUS  SN Fundos de Governo 
SUGAT  SN Gestão da Estratégia de Atendimento e Distribuição 
SUGET  SN Gestão de Ativos de Terceiros 
SUGTI  SN Gestão da Estratégia de Tecnologia da Informação 
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SUHAB  SN Habitação 
SUINF  SN Suprimento e Infraestrutura  
SUINT  SN Operações Internacionais 
SUITI   SN Arquitetura e Inovação em Tecnologia da Informação 
SUMAR  SN Clientes Pessoa Física Média e Alta Renda 
SUMAV  SN Monitoramento e Avaliação de Resultados 
SUMCV  SN Gestão do Programa Minha Casa Minha Vida 
SUMGE  SN Média e Grande Empresa 
SUMPE  SN Micro e Pequena Empresa 
SUMRE  SN Manutenção e Recuperação de Ativos 
SUNSE  SN Segmento de Seguros 
SUNTI  SN Negociação em Tecnologia da Informação 
SUOPE  SN Operações de Tesouraria 
SUPLA  SN Planejamento Financeiro 
SUPOT  SN Desenvolvimento de Produtos de Ativos de Terceiros 
SUPSO  SN Programas Sociais 
SUPUJ  SN Pessoa Jurídica, Governo e Judiciário. 
SUREB  SN Clientes Pessoa Física Renda Básica 
SUREL  SN Relacionamento Institucional 
SUREP  SN Produtos de Repasses 
SURET  SN Retaguarda 
SURIC  SN Risco de Crédito 
SURSE  SN Resp. Social Empresarial e Relacionamento com o empregado 
SUSAN  SN Saneamento e Infraestrutura 
SUSEG  SN Segurança Empresarial 
 
Gerências Nacionais  
GEACO  GN  Administração de Créditos Comerciais Próprios 
GEAGO  GN  Aplicação Pessoa Jurídica Governo 
GEAJU  GN  Atendimento Jurídico 
GEALO  GN  Apoio a Produtos Lotéricos 
GEAMA  GN  Aplicação Pessoa Física Média e Alta Renda 
GEAMG  GN  Aplicação Média e Grande Empresa 
GEAMP  GN  Aplicação Micro e Pequena Empresa 
GEANF  GN  Avaliação Financeira 
GEAPO  GN  Administração de Produtos para Ativos de Terceiros 
GEARB  GN  Aplicação Pessoa Física Renda Básica 
GEARC  GN  Avaliação de Risco de Crédito de Operações com Pessoa Física 
GEARP  GN  Canais Físicos Parceiros 
GEART  GN de Arquitetura Tecnológica 
GEAST  GN  Assistência Técnica 
GEATI  GN  Atendimento Integrado  
GEATO  GN  Acompanhamento Desempenho Técnico-Operacional de Programas de Repasse 
GEAVO  GN  Ativo do FGTS 
GEBES  GN  Gestão e Operação de Benefícios Sociais 
GECAC  GN  Controle e Acompanhamento de Risco de Crédito 
GECAM  GN  Operações Financeiras no Mercado de Câmbio 
GECAT  GN  Gestão dos Canais de Telesserviços 
GECEA  GN  Administração de Carteiras Cedidas e Adquiridas 
GECER  GN  Certificação Digital 
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GECIE  GN  Controles Internos e Externos 
GECGO  GN  Captação Pessoa Jurídica Governo 
GECIC  GN  Comportamento e Informações de Clientes 
GECIS  GN  Habitação Social 
GECOA  GN  Controle e Acompanhamento de Operações de Saneamento e Infraestrutura 
GECOB  GN  Gestão da Rede de Manutenção e Recuperação de Ativos 
GECOE  GN  Administração de Contratos de Repasse 
GECOF  GN  Contabilidade de Entidades Sociais e Fundos de Investimento 
GECOL  GN  Apoio a Colegiados 
GECOM  GN  Comunicação 
GECOP  GN  Operações de Cartões de Crédito e Credenciamento 
GECOR GN  Controle e Registro Contábil 
GECRE  GN  Desenvolvimento de Produtos de Cartão de Crédito 
GECRI  GN  Habitação de Mercado 
GECTI  GN  Captação de Recursos de Tecnologia da Informação 
GEDEB  GN  Desenvolvimento de Produtos de Cartão de Débito 
GEDEM  GN  Avaliação de Desempenho 
GEDES  GN  Desenvolvimento Humano e Profissional 
GEEMP  GN  Relacionamento com o Empregado 
GEESC  GN  Estratégia de Canais 
GEFAM  GN  Programa Bolsa Família 
GEFES  GN  Fundos Especiais 
GEFIN  GN  Administração Financeira 
GEFIP  GN  Gestão do Canal Físico Próprio 
GEFIT  GN  Gestão de Filiais de Tecnologia da Informação 
GEFIX  GN  Fundos de Renda Fixa 
GEFOP  GN  Gestão Formal de Contratos e Pagamentos 
GEFOR  GN  Conformidade 
GEFTI  GN  Emprestar e Financiar em Tecnologia da Informação 
GEFUS  GN  Fundos e Seguros Sociais 
GEGAT  GN  Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação 
GEGIF  GN  Gestão de Informações de Tecnologia da Informação 
GEHAB  GN  Administração de Créditos Habitacionais 
GEICO  GN  Investidores Corporativos 
GEICV  GN  Inovação do Negócio 
GEIFI   GN  Registro e Informações 
GEINC  GN  Contabilidade Caixa 
GEINE  GN  Informações Executivas 
GEINF  GN  Infraestrutura e Patrimônio Próprio 
GEIPA  GN  Planejamento e Avaliação de Ações de Desenvolvimento Sustentável 
GEIPT  GN  Infraestrutura e Patrimônio de Terceiros 
GEITI   GN  Implementação em Tecnologia da Informação 
GEJUD  GN  Clientes Poder Judiciário 
GELIC  GN  Licitações 
GELIT  GN  Liquidação de Operações de Mercado e Custódia de Títulos 
GELOG  GN  Gestão da Rede 
GELOT  GN  Produtos Lotéricos 
GEMAR  GN  Captação e Serviços Pessoa Física Média e Alta Renda 
GEMCV  GN  Gestão do Programa Minha Casa Minha Vida 
GEMEA  GN  Meio Ambiente 
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GEMEF  GN  Mercado de Capitais e Operações Estruturadas 
GEMGE  GN  Captação Média e Grande Empresa 
GEMOG  GN  Modelo de Gestão 
GEMOR  GN  Monitoração dos Modelos de Risco 
GEMPE  GN  Captação Micro e Pequena Empresa 
GENAC  GN  Gestão da Carteira Habitacional 
GENAP  GN  Padrão para Retaguarda 
GENAT  GN  Gestão do Atendimento ao Cliente 
GENEC  GN  Educação Corporativa e Capacitação 
GENEF  GN  Execução Financeira de Programas 
GENEP  GN  Previdência Complementar 
GENET  GN  Internet e Meios Digitais 
GENIT  GN  Captação, Empréstimos e Serviços Internacionais 
GENOA  GN  Desenvolvimento de Programas de Repasses 
GEOMI  GN  Operações Financeiras de Mercado Interno 
GEOPE  GN  Administração da Operação de Retaguarda 
GEORC  GN  Orçamento 
GEOSE  GN  Gestão e Controle de Operações com Seguradoras 
GEOSI  GN  Operações Descentralizadas em Saneamento e Infraestrutura 
GEOTI  GN  Operações Tecnológicas 
GEPAD  GN  Gestão de Padronização e Normas Técnicas 
GEPAE  GN  Planejamento Estratégico 
GEPAR  GN  Programas Habitacionais e Arrendamento Residencial 
GEPAS  GN  Passivo do FGTS 
GEPRO  GN  Promoções, Cultura e Esporte 
GEPEC  GN  Serviços de Convênios Pessoa Jurídica Pública e Privada 
GEPES  GN  Administração do Quadro de Pessoas 
GEPEV  GN  Previdência Pessoa Jurídica Governo 
GEPJO  GN  Projetos de Tecnologia da Informação 
GEPOS  GN  Políticas Sociais 
GEPOT  GN  Desenvolvimento de Produtos para Ativos de Terceiros 
GEPRE  GN  Precificação 
GEPSE  GN  Produtos de Seguradoras 
GEPTI  GN  Prestar Serviços em Tecnologia da Informação 
GEPUP  GN  Publicidade e Propaganda 
GERAT  GN  Risco de Ativos de Terceiros 
GEREB  GN  Captação e Serviços Pessoa Física Renda Básica 
GERED  GN  Gestão de Execução e Controle 
GEREI  GN  Relacionamento Institucional 
GEREP  GN  Relacionamento Parlamentar 
GERET  GN  Relações do Trabalho e Provimento 
GERFU  GN  Gestão da Rede de Filiais do FGTS 
GERIC  GN  Modelagem de Risco de Crédito de Operações Pessoa Jurídica 
GERID  GN  Administração e Controle da Rede Jurídica 
GERIF  GN  Modelagem de Risco de Crédito de Operações Pessoa Física 
GERIM  GN  Risco de Mercado 
GERIN  GN  Estratégia de Relacionamento Internacional 
GERIS  GN  Gestão da Rede de Filiais de Risco 
GEROP  GN  Risco Operacional 
GERPE  GN  Gestão da Rede de Administração de Pessoas 
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GERSE  GN  Responsabilidade Social Empresarial 
GESAD  GN  Plano de Saúde e Ambiência Corporativa 
GESAN  GN  Produtos de Financiamento para Saneamento e Infraestrutura 
GESEL  GN  Segurança Eletrônica 
GESEF  GN  Seguros e Fundos Habitacionais 
GESEM  GN  Soluções Empresariais 
GESES  GN  Gestão da Rede de Programas Sociais 
GESET  GN  Segurança Tecnológica 
GESFI  GN  Segurança Física 
GESOL  GN  Arquitetura da Solução 
GESTI  GN  Gestão e Suporte em Tecnologia da Informação 
GESUP  GN  Suprimento 
GETEN  GN  Jurídico Contencioso 
GETER  GN  Administração de Créditos de Terceiros 
GETRI  GN  Tributos 
GEVAR  GN  Fundos de Renda Variável 
 
Unidades Regionais  
AUDIR   Auditoria Regional 
JURIR   Jurídico Regional 
 
Centralizadoras  
CEATI  Atendimento Integrado 
CEAUT  Operações e Monitoração do Autoatendimento  
CEDIN  Documentação e Informação 
CEOPI  Operações Imobiliárias 
CEPCO  Promoções Comerciais 
CERAT  Regional de Atendimento em Telesserviços 
CERHU  Recursos Humanos 
CESEG  Prevenção, Monitoramento e Combate à Fraude. 
CETEC  Tecnologia da Informação 
CETES  Tesouraria de Numerário 
 
Filiais  
GICOT  Manutenção e Recuperação de Ativos de Terceiros 
GICOP  Manutenção e Recuperação de Ativos Próprios 
GILIC    Licitações e Contratações 
GIDUR  Apoio ao Desenvolvimento Urbano 
GIFUG  Administrar FGTS 
GIFUS  Administrar Fundos e Seguros Sociais 
GILIE    Alienar Bens Móveis e Imóveis 
GIMAT  Recursos Materiais 
GIRET  Retaguarda de Agências 
GIRIS    Risco de Crédito 
GISES  Serviços Sociais 
GISUT  Suporte Tecnológico 
GITRI    Tributos 
GIPES  Gestão de pessoas 
 
 



186 
 

Representações Matriz  
RECOL  Apoio a Colegiados 
REDEA  Desenvolvimento de Aplicativos 
REICP  Infraestrutura de Chaves Públicas 
REINC  Contabilidade 
REMAI  Marketing Cultural 
REROP  Operações Tecnológicas 
RESEG  Segurança 
 
Representações Filiais  
RECOC   Conciliação Contábil 
RECOV   Convênios 
REDAD   Entrada de Dados 
REDUR   Apoio ao Desenvolvimento Urbano 
REJUR   Jurídico 
RERET   Retaguarda de Agências 
RERHU   Reclamações Trabalhistas 
RESEC   Compensação 
RESUT   Suporte Tecnológico 
 
Outras Unidades  
AUDAT  Auditoria Nacional de Produtos do Governo e Atividades Delegadas 
AUDES  Auditoria Nacional de Unidades 
AUDIT  Auditoria Geral 
AUDRE  Auditoria Nacional de Integração e Responsabilidade 
AUDTI  Auditoria Nacional de Processos e TI 
ER    Escritório de Representação 
GAPRE  Gabinete da Presidência 
SR    Superintendência Regional 
OUVID  Ouvidoria 
PV    Ponto de Venda (Agência) 
RETPV   Retaguarda de Ponto de Venda 

 


