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          RESUMO 

 

Na crise sistêmica contemporânea, a política econômica é direcionada para corrigir as consequências do 

funcionamento deste metabolismo, porém dentro dos limites do capital. Nessa perspectiva, os tomadores 
de decisão propõem políticas comerciais, agrícolas e industriais a fim de garantir condições para o 

crescimento econômico. Todavia, tal como numa rua sem saída, constata-se a insuficiência do Estado 

em conferir efetividade para o funcionamento de todos os segmentos da economia, sobretudo, em face 

da limitação orçamentária. Os gestores públicos são forçados a buscar recursos externos, retomando o 
ciclo de submissão das políticas aos interesses da banca financeira internacional e de seus 

representantes, instalados nos chamados organismos multilaterais. O complexo ideológico do capital 

entra em ação na tentativa de convencer a sociedade que os caminhos tomados pelos governos são 

inevitáveis, e que o capitalismo pode ser ―humanizado‖, mesmo com a constatação das crescentes 
desigualdades historicamente causadas pelo irracionalismo do modo de produção do capital. Nesse 

sentido, emergem conceitos que tentam demonstrar a compatibilidade do sistema às reais necessidades 

humanas. Essa ofensiva ideológica tem por finalidade  legitimar o capital. O chamado Terceiro Setor 
tem especial destaque junto com o conceito de responsabilidade social das empresas. Cria-se um 

ambiente político em que o inexorável mistura-se com as novas miragens proporcionadas – e muitas 

vezes financiadas – pelo metabolismo do capital, de modo a enquadrar as pessoas neste sistema que se 

pretende eternizado. Em tal contexto, as elites políticas, e considerável fração da academia, embarcam 
em ―ondas de otimismo capitalista‖, enquanto o sociometabolismo do capital expande seus limites 

históricos, acionando forças que postergam seu colapso, mas que causam sofrimentos humanos e 

desgastes ecológicos. Guerras são disseminadas para fortalecer a mortífera indústria bélica e a indústria 

automobilística; e devasta-se o meio ambiente, do qual depende o sistema do capital. Nesse cenário de 
desmonte, emergem proposições em torno de um ―novo pacto social‖ como forma de minimizar os 

efeitos perversos da dinâmica da reprodução do capital. A classe empresarial é convocada para exercer 

seu protagonismo pela via do discurso que apela para programas de responsabilidade social, para assim 

intervir de forma direta na chamada ―questão social‖. É justamente neste ponto que se inclui o cerne da 
presente investigação. Embora exista uma considerável produção acadêmica sobre o fenômeno da 

Responsabilidade Social e da Cidadania Empresarial, também existe uma evidente carência dessa 

abordagem, voltada para o segmento bancário no Brasil. A importância do capital rentista na 
apropriação crescente de parcelas da riqueza produzida pelo conjunto da sociedade brasileira, justifica 

uma investigação sociológica sobre os projetos de Responsabilidade Social no segmento financeiro 

nacional. Nesse sentido, optou-se por realizar uma abordagem da dinâmica da ―Cidadania Empresarial‖ 

no setor bancário, precisamente no Banco do Brasil. Como se trata de uma instituição-chave, a análise 
dos impactos dessa estratégia fetichista da reprodução capitalista, permite  avaliar as consequências 

sociais da legitimação do capital rentista no Brasil. Nesse cenário de profusão do discurso da 

Responsabilidade Social, situa-se a progressiva precarização do trabalho neste segmento profissional no 

Brasil. Constata-se um desencontro dramático entre o discurso e a prática em virtude do 
aprofundamento da tendência à vulnerabilidade das condições laborais do trabalhador bancário 

brasileiro, desde os anos de 1990. No caso específico do Banco do Brasil, a primeira iniciativa da 

instituição foi se conformar aos postulados da ONU e do Instituto Ethos, objetivando alinhar suas 

políticas internas a essa nova estratégia de dominação do capital. O propósito é inserir o Banco na esfera 
ideológica da responsabilidade social das empresas, do mesmo modo como ocorreu com seus parceiros 

da concorrência intercapitalista privada financeira. Com efeito, no âmbito interno do Banco do Brasil, 

surge uma política voltada para adequar seus segmentos funcionais à doutrina da Responsabilidade 
Socioempresarial. Os conceitos da doutrina são apresentados como algo inexorável. Não há alternativas. 

O Banco do Brasil atua num mercado altamente competitivo; no segmento que caracteriza a dominância 

financeira da acumulação de capital na atualidade. Por este motivo não pode deixar de incorporar os 

avanços tecnológicos organizacionais. Para seus funcionários não há alternativas, a não ser adaptar-se ao 
conjunto de propostas deste novo ideário do metabolismo do capital. 
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ABSTRACT 

 
In the current systemic crisis, economic policy is directed to correct the consequences of the functioning 

of this metabolism, but within the limits of the capital. From this perspective, decision makers propose 

trade policies, agricultural and industrial to ensure conditions for economic growth. However, as a dead 

end, there is failure of the State in giving efficacy to the operation of all segments of the economy, 
especially given the budget constraint. Public managers are forced to seek external resources, resuming 

the cycle of political allegiance to the interests of international financial and banking representatives, 

installed in so-called multilateral. The complex ideological capital comes into play in trying to convince 

society that the paths taken by governments are inevitable, and that capitalism can be "humanized", even 
with the realization of the growing inequalities caused by historical irrationalism of the production 

process of capital . In this sense, emerging concepts that attempt to demonstrate the compatibility of the 

system to real human needs. This ideological offensive is intended to legitimize the capital. The so-
called third sector has a special highlight with the concept of corporate social responsibility.  It creates a 

political environment in which the inevitable mix-up with new illusions offered by – and often funding 

– the metabolism of capital in order to perpetuate this system. In this context, political elites, and 

considerable portions of the academy, embark on "waves of capitalist optimism," while the 
sociometabolismo capital expands its historical limits, driving forces postponing their collapse, but that 

cause human suffering and ecological stress. Wars are disseminated to strengthen the deadly war 

industry and the automobile industry; and devastating the environment of which depends the capital 

system. In this scenario disassemble, propositions emerge around a "new social pact" in order to 
minimize the adverse effects of the dynamics of reproduction of capital. The business class is called to 

exercise its role through the discourse that appeals to social responsibility programs, in order to 

intervene directly in the "social question". The core of this research is precisely this point. Although 

there is considerable scholarship on the phenomenon of Social Responsibility and Corporate 
Citizenship, there is also an evident lack of this approach focused on the banking sector in Brazil. The 

importance of rentier capital increased ownership of shares in the wealth produced by all of Brazilian 

society, justifies a sociological research project on Social Responsibility in the domestic financial sector. 
In this sense, it was decided to perform a dynamic approach to the "Corporate Citizenship" in the 

banking industry, specifically in the Bank of Brazil. As this is a key institution, is important analyze of 

the impacts of this strategy fetish of capitalist reproduction, in order to evaluate the social legitimization 

of rentier capital in Brazil. In this scenario of the abundance of the discourse on social responsibility 
there exist a progressive impoverishment of professional work in this segment in Brazil. There is a 

dramatic mismatch between rhetoric and practice because of the trend of deepening vulnerability of the 

working conditions of the Brazilian bank worker, from the 1990's. In the specific case of the Bank of 

Brazil, the first initiative of the institution was to conform to the principles of the UNO and the Ethos 
Institute, aiming to align their domestic policies to this new strategy of domination of capital. The 

purpose is to place the Bank in the ideological sphere of corporate social responsibility, just as with its 

partners in the private financial intercapitalist competition. Indeed, in the internal ambit of the Bank of 

Brazil, there is a policy to adjust its functional segments to the doctrine of Social Corporate 
Responsibility. The concepts of this doctrine is presented as something inexorable. There are no 

alternatives. The Bank of Brazil operates in a highly competitive market, the segment featuring the 

dominance of financial capital accumulation today. For this reason it can not fail to incorporate the 
technological advances organizational. For employees there is no alternative but to adapt to this new set 

of ideas proposed by the metabolism of capital. 

 

Keywords: Democracy, Capitalism, Capitalist Society, Work, Rentier Capital. 
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1 – INTRODUÇÃO GERAL - CONSTRUINDO A PROPOSTA DE ESTUDO 

 

 

                                       “A humanidade só se coloca problemas 

                                                                                         que ela pode resolver.” 

        Karl Marx  

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO: A EMERGÊNCIA DO MITO DA RESPONSABILIDADE 

SOCIAL COMO ESTRATÉGIA DEFENSIVA PAARA A LEGITIMAÇÃO DO 

CAPITAL  

 

 As últimas décadas do século passado foram marcadas por uma acentuada 

redefinição nas bases de acumulação do capital. Com o advento da crise do padrão 

Fordista-Keynesiano, o capital, para restabelecer seu patamar de lucros, realizou intensas 

modificações em sua base produtiva, introduziu um novo padrão tecnológico aliado a novas 

formas de gestão do trabalho. Nos anos oitenta do século passado, a reestruturação 

produtiva aparece como um incremento ao padrão Fordista-Keynesiano como resposta à 

crise do capital acentuada desde os anos setenta, ou seja, ela surge como ―solução‖ para 

aquela ameaça à ampliação da acumulação capitalista pela tendência de redução das taxas 

de lucros. Procurava-se, então, um novo padrão produtivo que possibilitasse dar resposta ao 

desafio de reprodução do capital, em um novo ambiente de maior velocidade do giro da 

valorização. De fato, isto era (e é) propiciado pelo novo patamar de produtividade 

incorporado à produção em função do incremento tecnológico (micro-eletrônica e robótica, 

por exemplo). 

 Várias alternativas, no âmbito da técnica de gestão de empresas, foram (e ainda 

são) aplicadas: a qualidade total
1
, com base nos ensinamentos de W.E. Deming; o Modelo 

Toyota de Taichi Ohno; e outros na área da gestão das empresas. Na distribuição/circulação 

de produtos e serviços, a opção foi por uma produção dimensionada para o consumo 

                                                           
1
Modelo de gestão que inclui três ações complementares, segundo Deming (administrador norte-americano), 

baseadas no ciclo PDCA: Planejar, Realizar, Verificar e Agir. Ainda, utiliza-se das dispersões estatísticas e 

dos controles dos processos. 
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(produção de escopo), em detrimento da produção em escala e da formação de grandes 

estoques, que, muitas vezes, ficavam longos períodos ―encalhados‖ à procura de 

consumidores. Muitas destas alternativas são implantadas de forma pura ou mescladas com 

antigos procedimentos, mudando-se a face da configuração empresarial   e   do   mercado    

de trabalho. Com a ampliação do ―trabalho morto‖2 nas empresas, em decorrência do 

avanço tecnológico, houve uma redução gradual e significativa do número de postos de 

trabalho ligados diretamente à produção, ou seja, houve uma diminuição do ―trabalho 

vivo‖. Cumpre salientar que este fenômeno de redução do ―trabalho vivo‖ não pode ser 

confundido com a sua eliminação. Na verdade, o ―trabalho vivo‖ é a fonte do novo valor no 

processo de acumulação do capital.   

 O discurso corrente no meio empresarial relacionado com a regulação rígida do 

modelo fordista, sugeria a unificação entre as atividades de concepção e de execução. Em 

verdade, para além do discurso da unificação do pensar e fazer, este distanciamento no 

trabalho entre concepção e execução permanece recolocado, ainda com maior ênfase, nas 

formas mais ―avançadas‖ de gestão. De fato, com alegação da quebra da rigidez fordista, o 

que o capital necessitava era de uma nova concepção de gestão do trabalho, compatível 

com o novo patamar tecnológico, que, muitas vezes, implementava circuitos eletrônicos 

programáveis
3
, possibilitando, agora, uma maior versatilidade das máquinas. As empresas, 

                                                           
2
  Na ótica marxiana, em especial nos Grundrisse, com o avanço tecnológico há uma tendência do incremento 

do ―trabalho morto‖, ou seja, há um incremento do trabalho objetivado, resultante do predomínio de 
tecnologia por meio da sofisticação da máquina. Tal fenômeno é verificável em vários setores da economia, 

em especial no segmento bancário. Esse processo é seguido de uma gradual diminuição de postos de trabalho 

- ―trabalho vivo‖- que acaba sofrendo um processo tendencial de substituição pelo uso freqüente das 

máquinas avançadas. A rigor, o saber e as operações antes realizadas pelos trabalhadores são continuamente 

transferidos para as máquinas. Para o capital, quanto menor a presença de trabalho vivo, menor se faz o custo 

de produção. Eis um aspecto deveras explorado por Marx na obra retro. Diz ele: ― Para o capital, o 

trabalhador  não é uma condição da produção, mas apenas o trabalho.  Se o capital puder deixar que o 
trabalho seja executado por máquinas ou mesmo pela água, ar, tant mieux. E ele não se apropria do 

trabalhador, mas de seu trabalho não imediatamente, mas mediado pela troca.‖ (Grundrisse, 144:209 ). A 

discussão em referência será mais explicitada no decorrer  deste trabalho.    
3
  Antes da incorporação da micro-eletrônica à produção, as máquinas eram ―programadas‖ para execução de 

uma ou poucas tarefas, necessitando, quase sempre, da interação humana para realização de tais rotinas 

repetitivas e mecânicas. Por intermédio da incorporação da micro-eletrônica, há uma verdadeira metamorfose 

nos vários segmentos da indústria e dos serviços. Agora, é possível a inserção dos circuitos eletrônicos 

programáveis. Por esse viés, a maquinaria é capaz de executar muitas tarefas ao mesmo tempo, cabendo, 

agora, em muitos casos, ao homem apenas as tarefas de manutenção e acompanhamento da produção. Assim, 

o capital pode ―dispensar‖ a presença do trabalho vivo em diversas fases da produção, gerando uma economia 

em salários e encargos. Além disso, as máquinas controladas eletronicamente por computador, não adoecem, 
não reclamam, trabalham o dia todo – se for o caso – e, ainda, geram enormes ganhos de produtividade 

comparadas ao desempenho humano na produção. 
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embutidas na perspectiva de aumento de suas taxas de lucros, concebem projetos a partir de 

especialistas a serem importados em qualquer parte do mundo. Recorrem ao mesmo 

expediente para adquirir capital fixo e insumos. Nos circuitos de ―desterritorialização‖ dos 

processos produtivos, produzem onde o custo da força-de-trabalho é mais baixo e onde as 

leis trabalhistas e as conquistas dos trabalhadores não são tão ―rígidas‖. Daí os 

representantes do capital propagarem a ―flexibilização‖ das leis trabalhistas, que, em outros 

termos, significa retirar direitos e conquistas históricas dos trabalhadores. Assim, todas 

essas inovações se fazem em nome da ―competitividade‖ e majoração da taxas de lucros. 

 Há, portanto, uma exigência de ―flexibilização‖ e ―adaptação‖ nas empresas 

para atender a intensa mobilidade do capital, numa fase aguda da concorrência 

intercapitalista. Foi concebido, assim, um modelo de gestão que possibilitasse às empresas 

produzir mais, conforme a evolução da demanda, e, produzir menos, quando da retração da 

                                                                                                                                                                                 

 Caso emblemático no setor bancário foi a introdução da contabilização em tempo real. De fato, até o 

final dos anos setenta, toda contabilização do Banco do Brasil era realizada por intermédio de ―fichas 

gráficas‖. Tais fichas eram preenchidas por funcionários e ―processadas‖ em máquinas ―NCR‖, cujas 

engrenagens eram quase totalmente mecânicas, necessitando, de forma contínua, da presença física do 

bancário para acionamento de seus ―comandos‖. Hoje, muito pouco se ouve falar em ―contabilização‖ dentro 

dos espaços bancários. Quase todo o processamento contábil bancário - inclusive no Banco do Brasil - é 

realizado por computadores super potentes. Nos caixas, no auto-atendimento, pela Internet e por outros meios 
on-line, já se realiza todo o processo de contabilização, sem a necessidade da intermediação de setores 

internos dos bancos responsáveis, no passado, pelos serviços ―fechamentos de contas e balancetes‖. Com a 

introdução dos avançados recursos tecnológicos, houve uma redução drástica no número de bancários no 

mundo todo. No Banco do Brasil - até o Concurso Interno de 1992 - exigia-se, como uma das disciplinas de 

avaliação, a prova de ―Conhecimentos Contábeis‖. A partir das seleções externas para o cargo de escriturário 

ocorridas após 1993, essa disciplina foi suprimida, dando lugar à ―Conhecimentos em Informática‖. 
Pronuncia-se, desta maneira, qual o tipo de habilidade agora exigida. Entendemos ser esta uma expressão 

visível da simplificação do trabalho bancário numa dupla direção: as atividades e operações contábeis são 

transferidas do trabalho vivo para o trabalho morto; e o trabalho vivo necessário não é somente do bancário, 

mas, também, do operador de máquinas da área de automação.   

 Pelo o exposto, pode-se notar que a dinâmica realmente mais ―flexível‖ incorporada à produção coube 

ao maquinário, antes muito mais dependente do agir humano, hoje, bem mais autônomo e micro-eletrônico. 

Na realidade, tratam-se como impactos para o trabalho: sua gradual dispensa do mundo produtivo; a 

simplificação das tarefas (ainda não absorvidas pelas máquinas) e a inserção de um novo tipo de força-de-

trabalho  ligada à manutenção e acompanhamento do desempenho do maquinário. De fato, ainda surgiu uma 

―elite‖ superqualificada de trabalhadores destinada à operação das máquinas computadorizadas. Porém, o que 

se pode notar é a provável diminuição desse segmento, por conta, sobretudo, da tendencial sofisticação do 

aparato técnico. Hoje, de fato, se encontram recursos que propiciam até a ―autocorreção‖ de possíveis falhas 

no decorre do processo produtivo (é o que se pode chamar de ―inteligência artificial‖). 

 A inserção da tecnologia serviu para ajudar o homem, liberando-o das tarefas mais árduas do 

trabalho contínuo e repetitivo, revelou-se procedente. Tal liberação, no entanto, significou uma substancial 

concentração do capital nos seus ritmos últimos e crescentes de acumulação. Para a humanidade, a 

sofisticação técnica foi (e é) responsável, de fato, pelo deslocamento de milhões de pessoas do mundo 

produtivo para vala comum dos excluídos sociais. Para adequação a esse novo padrão produtivo - baseado na 
micro-eletrônica - é que coube, igualmente, uma sofisticação das técnicas gerenciais do trabalho, em que se 

destaca, originalmente, o chamado ―modelo japonês‖.    
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procura. Nesse caso, o capitalista se permite, em tese, contratar e dispensar conforme a 

oscilação do mercado. Pretende-se, a partir daí, uma produção por escopo
4
, sem a 

constituição de grandes estoques; enfim, uma acumulação flexível
5
, a rigor, de certa forma, 

incompatível com o modelo fordista. 

 Este padrão produtivo de acumulação flexível exigiu uma remodelagem no 

mercado de trabalho. Muitas profissões deixaram de existir, outras surgiram. O setor de 

serviços cresceu rapidamente em relação aos setores primário e secundário. De fato, 

prestadores de serviços – a maioria terceirizados – multiplicaram-se. E mais, houve (e há) 

uma tendência à diminuição do emprego regular, em favor de uma crescente onda de 

trabalho parcial, subcontratações, temporários, estagiários, terceirizados e precarizados de 

toda ordem.  

 Com a acumulação flexível fica visível a constituição de dois grupos distintos 

dentro das empresas: um grupo central - bem menor - composto por trabalhadores 

qualificados, cujos salários são, em geral, mais altos e cujas tarefas são as consideradas 

―fim‖, ou seja, estratégicas para as empresas. Do outro lado, encontra-se um segundo 

segmento, composto pelos trabalhadores ―periféricos‖ - a grande maioria - imersos numa 

dinâmica de precarização do trabalho, em muitos casos, sem vínculo empregatício com a 

empresa ―mãe‖ e cujos salários são em geral baixos e sem as garantias sociais. Tais  

trabalhadores realizam em geral tarefas consideradas ―meio‖, não consideradas estratégicas 

para as empresas. É um grupo integrado, na maioria dos casos, por terceirizados, 

subcontratados, temporários e estagiários. Com o cenário de desemprego estrutural e 

diminuição gradual do emprego regular, com a progressiva expansão da economia dita 

informal, talvez se possa também prever uma constante redução do segmento central das 

                                                           
4
  Trata-se de uma produção enxuta, ou seja, produz-se objetivando a não formação de estoques. Produção por 

alvo, destinada supostamente à satisfação ―total‖ do consumidor final.  
5
 Havia a necessidade de adequação dos modelos de controle do trabalho, posto os novos patamares de 

concorrência em nível mundial, gerado tanto pelo incremento tecnológico como pelo maior intercâmbio da 

concorrência intercapitalista em nível mundial. Apoiados no processo de financeirização econômica. Para 

esse fim houve a necessidade de postulação de um novo modelo de gestão, baseado na flexibilização dos 
processos, ao qual Harvey denomina Acumulação Flexível, caracterizando-o nesses termos: ―A acumulação 

flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto direto com a rigidez do Fordismo. Ela se apóia na 

flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrão de consumo... A 
acumulação flexível acarreta rápidas mudanças dos padrões de desenvolvimento desigual tanto entre os 

setores como em regiões geográficas‖. (Harvey, 1989:140).  
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empresas (por downsizing)
6
, em favor do aumento das tarefas destinadas ao grupo 

periférico. 

 O desemprego estrutural causado pela própria dinâmica da evolução metabólica 

do capital é convertido em ―crise do trabalho‖. Neste contexto de reestruturação, os 

mecanismos tradicionais da política se revelam insuficientes para conter as conseqüências 

deletérias e inevitáveis da forma de valorização do capital. Nesse sentido, a ―crise do 

trabalho‖ é,  ao mesmo tempo, a ―crise da política‖, posto que não há  como equacionar, no 

âmbito do sociometabolismo do capital, a tendência do avanço da força-de-trabalho 

irremediavelmente supérflua (trabalhadores não-rentáveis). O Estado capitalista não 

encontra outras formas de ação para além das políticas de contenção social, sem descartar a 

recorrência aos mecanismos situados no que se convencionou chamar de ―violência 

legítima‖. Nesse cenário, a democracia representativa cumpre importante papel como 

dissimuladora da  ―ditadura do capital‖  realmente existente.      

 O dinamismo econômico  acena como a modernização reparadora (KURZ) possível 

para, dentro dos limites do capital,  se constituir uma solução viável para a crise e suas 

conseqüências. Com efeito, as receitas keynesianas são fartamente revisitadas rogando mais 

regulação do Estado na esfera econômica. Assim, tenta-se planejar as políticas comerciais, 

agrícolas e industriais. Todavia, tal como num beco sem saída, constata-se a insuficiência 

do poder estatal em conferir celeridade a todos os segmentos da economia, sobretudo, em 

face da limitação orçamentária. Mais uma vez os gestores públicos são forçados a recorrer 

ao auxílio do capital financeiro, recomeçando o ciclo de submissão das políticas ao designo 

da banca financeira internacional e de seus representantes instalados nos chamados 

organismos multilaterais.   

 O complexo ideológico entra em ação na tentativa de convencer à sociedade que os 

caminhos tomados pelos governos são inevitáveis e que o capitalismo pode ser 

―humanizado‖, mesmo  constatadas as sucessivas iniqüidades historicamente cometidas 

pelo irracionalismo do modo de produção do capital. Eis que emergem os conceitos que 

tentam provar a compatibilidade do sistema capitalista com as reais necessidades humanas. 

Nesse rol de esforços ideológicos para  legitimar o capital, o chamado Terceiro Setor tem 

especial destaque conjuntamente ao conceito de responsabilidade social das empresas. O 

                                                           
6
 Trata-se  da nomenclatura utilizada para definir cortes ou adequação de pessoal na gramática empresarial.  
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ambientalismo apolítico e outras miragens proporcionadas -  e muitas vezes financiadas - 

pelo metabolismo do capital igualmente se enquadram neste complexo ideológico em favor 

da ordem vigente. Em tal contexto, as elites políticas e considerável fração da academia 

embarcam nessas ―ondas de otimismo capitalista‖, enquanto o sociometabolismo do capital 

expande seus limites históricos acionando forças contratendenciais ao seu colapso iminente 

cada vez mais desumanas, tais como:  guerras, para o suprimento da mortífera indústria 

bélica;  e devastação do meio ambiente, inerente à própria reprodução do sistema.  

 Para o indivíduo comum é difícil reconhecer a inviabilidade do capital como 

regulador das relações humanas
7
. Ademais, não é possível, no contexto hodierno do início 

do século XXI,  se conferir viabilidade à política econômica de cariz keynesiano, em que se 

vislumbra uma conciliação de classes em prol do desenvolvimento da economia para o 

benefício tanto dos patrões como dos empregados.    Cabe lembrar que os escombros da 

Segunda Grande Guerra que permitiram o reinado do lorde inglês Keynes nas ciências 

econômicas, e a seqüência  dos ―anos dourados do capitalismo‖ ,  até a década de setenta do 

                                                           
7
 Essa ausência de entusiasmo para com uma  mobilização social que, de fato, leve a cabo uma proposição 

crítica capaz de engendrar as bases de uma sociedade para além dos marcos do capital, parece ser 

compartilhada com uma significativa parte de militantes da esquerda e de pesquisadores no âmbito das 

Ciências Humanas. Isto não implica, decerto, decretar a supremacia e a insuperabilidade do complexo 

ideológico imposto pelo metabolismo do capital. Noutra direção, importa saber que os esforços e os desafios a 

serem constituídos para o século XXI para a esquerda ainda  não cooptada e para a crítica marxista radical  

vislumbram se apresentarem deveras laboriosos, em face do incremento de poder dos canais de difusão e de  

propaganda em prol dos valores mercadológicos cultuados pela ordem vigente. O historiador marxista Eric 

Hobsbawm é um dos que não demonstram otimismo quanto a um salto ontológico para além das fronteiras do 

capitalismo pelo menos sem que haja a incidência de uma teoria crítica eficaz. Nas palavras do autor, em seu 
livro de memórias ―Tempos Interessantes‖ (2002), ele destaca: 

 

Não existe melhor lugar do que um leito de hospital, lócus quintessencial de uma 

vítima prisioneira, para refletir sobre a extraordinária inundações de palavras e 

imagens orwellianas que se derrama na imprensa e nas telas nessas épocas, todas 

destinadas a enganar, ocultar e iludir, inclusive, aqueles que as produzem, variaram 

de simples mentiras à dinâmica ambigüidade com a qual diplomatas, políticos e 

generais – e na realidade, todos nós hoje em dia  - nos esquivamos de problemas 

públicos que não queremos responder honestamente, ou receamos fazê-lo‖ 

(Hobsbawm, 2002 p. 448).  

   

 E, noutra passagem, infere o experiente  historiador:  

 

Deitado na cama, rodeado por sons e papel, concluí que o mundo de 2002 precisa 

mais que nunca dos historiadores, especialmente os céticos. Talvez a leitura das 

perambulações de um velho membro da espécie ao longo de sua vida possa ajudar 

os jovens a enfrentar  as perspectivas cada  vez mais obscuras do século XXI, não 

apenas com o necessário pessimismo, mas com visão mais clara, sentido de 
memória história e capacidade de desligar-se das paixões imediatas e das 

campanhas publicitárias.  (Idem, p. 449) 
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século passado, já dão evidentes sinais de esgotamento, pois não há mais o que reconstruir. 

Vale  salientar que, para além de qualquer vontade subjetiva, as  alternativas esboçados 

dentro dos marcos do capital para conter as suas crises passam pela preservação do modo 

de reprodução do valor e do capital financeiro.            

   Nesse contexto, o desmonte da previdência social e a privatização do Estado se 

revelam a alternativa de ―menor resistência‖ para o alívio das finanças públicas. Todavia, 

contraditoriamente, esse viés impõe um modo de vida cada vez mais precário para o 

conjunto da população. Nesse cenário, a democracia ―realmente existente‖ faz vistas 

grossas à contínua depredação dos direitos sociais conquistados historicamente. Emerge, 

então,  a necessidade de uma democracia de outra ordem capaz de reinventar a política e 

conferir a preservação das garantias já consumadas. E, para além da conservação das 

conquistas já efetivadas, cabe ao projeto da democracia popular ampliá-las,  desafiando o 

modo de produção capitalista e obliterando o alargamento dos seus limites históricos. Tal 

engendramento de uma democracia libertária de alta intensidade é possível? Não há como 

responder a tal interrogação, mas é fácil constatar que o caminho imposto pelo 

sociometabolismo do capital  leva necessariamente ao deterioramento contínuo do meio 

ambiente e à crescente barbarização da vida social.  Com efeito, os movimentos sociais e 

demais interessados  na emancipação humana não podem adiar o debate em torno da 

ampliação dos fóruns democráticos, pois urge a necessidade de uma inovadora regulação 

social de valor comunal-solidário. Ou a própria sobrevivência planetária seguirá sob 

iminente risco.  

 O imperativo até aqui esboçado é que não há saída dentro da ordem do capital, 

sendo meras ilusões as alternativas ditadas nos marcos deste sistema que têm a pretensão de 

humanizá-lo. Tarefa mais difícil ainda é identificar quais agentes sociais – e a partir de que 

– serão capazes de engendrar a transição para outro modo de produção e de vida. Os 

instrumentos ao dispor das ciências sociais - ainda não subsumidas à dominância do capital 

- apontam para uma perspectiva sombria. Neste contexto,  resta ao indivíduo social poucas 

alternativas a que se possa recorrer (descartadas as decepções do passado). A projeção de 

novos caminhos deve ser a tônica dos agentes interessados na constituição de uma nova 

sociabilidade para além do capital.  Emerge, então,  como elo unificador de todos os 

segmentos afetados negativamente pelo metabolismo capitalista a crítica radical a esse 
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modo de produção. Diante de tantos reveses, ainda resta a certeza que é o homem que faz a 

história, embora sob determinadas condições pré-estabelecidas. Nesse sentido, se foi o ser 

humano que constituiu a arquitetura desumanizadora e impessoal do sociometabolismo do 

capital, potencialmente, poderá desmontá-la.    

 A história recente da humanidade tem mostrado um percurso cultivado de ameaças e 

temores, prevalecendo uma espécie de insegurança social planetária. No lugar de 

trabalhadores do mundo inteiro, uni-vos, a competição entre eles se impõe no afã de cada 

um ―ganhar a vida‖. O cenário parece muito mais propício a um convite para que os não-

rentáveis e excedentes sistêmicos do capital se unam. Com a força-de-trabalho excedente 

para as necessidades  do capital, que se junta ao temor da perda do trabalho e às formas de 

controle a que são submetidos os ―párias‖ da modernidade, avolumam-se e se ampliam 

problemas de todas as ordens e que exigem respostas urgentes dos administradores da crise, 

em face da tendência de avanço do contingente de supérfluos que insistem em sobreviver às 

agruras impostas pela ordem vigente.  

 Se a sociedade não ―cresce‖ (saúde, educação, moradia, segurança, eqüidade) 

junto ao crescimento econômico capitalista, mas a este se subordina; se a eliminação de 

muitos ―postos de trabalho‖ e as precárias ―relações de trabalho‖ geram insegurança, 

produzem desigualdades e empobrecimento; têm-se fortes indícios de que o sistema de 

trabalho assalariado confere demonstrações de esgotamento como organizador de 

mediações sociais. Inúmeros são os problemas com os quais se defronta a humanidade e 

que estão a exigir uma crítica cada vez mais profunda ao progresso e ao modo de 

crescimento e de apropriação da riqueza. Acumulam-se denúncias acerca dos problemas 

ecológicos; amplia-se a luta pela igualdade de oportunidades e de tratamento para todas as 

pessoas. Ao mesmo tempo, cresce o descontentamento com as várias formas de trabalho e 

com as escalas de valorização social existentes. Do mesmo modo, acentua-se o desconforto 

com o avanço da contenção da liberdade, da repressão institucional legalizada e da perda de 

credibilidade da democracia representativa.  

Nesse sentido, e em busca de mediações, dois pressupostos básicos orientam 

nossas argumentações sobre as implicações da crise do trabalho como elemento 

constitutivo do mito da responsabilidade socioempresarial. Em primeiro lugar, 

consideramos o trabalho que produz o capital como o cerne da sociabilidade das sociedades 
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ocidentais. Ao mesmo tempo é estruturante e desestruturante da vida social. De um lado 

apresenta-se como o principal meio para ―ganhar a vida‖; de outro, como centro de 

irradiação de inseguranças generalizadas. As significações e respostas subjetivas ou latentes  

são, em geral, superadas pela necessidade das pessoas se inserirem no mercado de 

trabalho/consumo. Com efeito, o desemprego estrutural, rebento da própria reprodução do 

capital, esgarça o tecido social, conformando os ―excluídos da reprodução do capital‖ nas 

teias das políticas de intervenção social privada ou pública.  

 

1.2 REFERÊNCIAS ANALÍTICAS BÁSICAS: A RESPONSABILIDADE 

SOCIOEMPRESARIAL COMO TRINCHEIRA IDEOLÓGICA DO 

SOCIOMETABOLISMO DO CAPITAL 

 De fato, nos últimos anos assistimos à dinâmica da hipertofria do conceito de mercado 

debilitando os redutos tradicionais das garantias sociais e  a seguridade social amplificada (welfare 

state, no caso europeu). Neste quadro de supremacia das determinações mercadológicas, foi 

dominante a tendência dos Estados em assumirem uma postura ex-post8, subsumindo suas políticas 

públicas e orçamentárias aos desígnios do vetor capitalista, conferindo prioridade às demandas 

referentes à garantia dos fluxos de mercadorias e capitais sob as mais diversas formas.  Em meio a 

este cenário, deveras marcado pela supremacia do capital e de suas personificações, é que emerge 

com vigor, mormente na esfera dos grandes conglomerados transnacionais, o discurso da 

Responsabilidade Social das empresas. Neste sentido, surge a perspectiva da possibilidade da 

convergência entre a acumulação privada dos lucros e a preocupação com a sociedade e o meio-

ambiente por parte dos capitalistas. Tal perspectiva é logo apropriada como mais uma trincheira de 

sustentação ideológica da reprodução ampliada do capital.        

 Na realidade, o discurso da Responsabilidade Social não costuma ser unívoco. 

Todavia, esse conceito engloba, para além das boas ações sociais extrínsecas e da 
                                                           

8
 Oliveira realiza com primor no texto ―Os Direitos do Antivalor‖ a distinção entre Estado ex-ante e Estado 

ex-post. De forma sucinta, para o autor, o primeiro designa a forma de atuação dos Estados agirem com maior 

autonomia em seus planejamentos e orientação de suas políticas, evitando a submissão de suas agendas à 

heteronomia de agentes externos, inclusive, os de ordem mercadológica.  Por seu turno, a segunda modalidade 

de atuação estatal está marcada pela subsunção das políticas públicas às determinações externas, sobretudo, 

da ordem do capital.  Nas palavras de Oliveira ―(...) que significou o abandono da posição de subalternidade 

fiscal, situação real do Estado até os dias da Grande Depressão, a qual correspondia à teoria fiscal do Estado, 

do gosto liberal, e de formação neoclássica. O estado doméstico, dono-de-casa, que gastava apenas o que 
arrecadava e tão só depois de arrecadar. Um Estado sempre ex-post. A revolução keynesiana formaliza o que 

já era um movimento tateador, tattonnant, do Estado ex-ante." (OLIVEIRA, 1998: 33). 
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preservação do meio ambiente, a observância da legislação, o respeito aos clientes e 

fornecedores, a preservação da concorrência saudável e a atenção à qualidade de vida dos seus 

funcionários9. Com efeito, articula-se uma dinâmica de fetichização do espaço empresarial que se 

expressa nos valores e adjetivos atribuídos à empresa, conferindo-lhe uma suposta capacidade de 

ser agente autônomo, atuando de forma desconectada das determinações gerais da reprodução 

ampliada do capital. Neste sentido, parece se desenhar um campo de trocas simbólicas, no sentido 

dado por Bourdieu, com a constituição da illusio coletiva sobre a ―empresa cidadã‖, engendrando 

um habitus10 de práticas especificas para a atuação dos agentes neste espaço reservado às ações e 

iniciativas socioambientais do segmento empresarial. Neste campo empresarial específico, não 

faltam os ritos de entrada – no caso a aceitação dos Princípios de Responsabilidade Social mediante 

a certificação das entidades especializadas para este fim - a disputa pelos postos de destaque e as 

premiações que conferem distinção aos agentes imersos nas disputas intra-campo.11  

 Inquestionavelmente, funda-se uma poderosa representação social da empresa quando 

dotada de aparatos técnicos e eficazes para atuar nos espaços deixados vagos pela ação estatal. Com 

efeito, as corporações capitalistas pretendem se firmar na sociedade como exemplos vivos – para os 

governantes e concidadãos – de decência, virtude e eficiência. É justamente por essa estratégia  que 

emerge o discurso da Responsabilidade Social, dissimulando o sentido fundante da lógica 

capitalista encerrada na obtenção do lucro. Em verdade, o que se pretende em última instância com 

a adoção de tal viés de ―empresa cidadã‖ é demonstrar a viabilidade do capital e do mercado como 

esferas capazes de regular as relações sociais de forma harmônica e consensual. Contudo, sabe-se 

                                                           
9
  Segundo a conceituação atribuída pelo Instituto Ethos, entidade cuja finalidade é primordialmente difundir 

os princípios de Responsabilidade Social entre as empresas brasileiras, o conceito de RS refere-se à ―forma de 
conduzir os negócios da empresa de tal maneira que a torne parceira e co-responsável pelo desenvolvimento 

social. A empresa socialmente responsável é aquela que possui capacidade de ouvir os interesses das 

diferentes partes (acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade, 

governo, ambientalistas) e conseguir incorporá-los no planejamento de suas atividades, buscando atender a 

demanda de todos‖. Noutra publicação, encontrada no sítio do Instituto Ethos na Internet, os autores Baldo e 

Manzanete (2003) afirmam que ―uma empresa socialmente responsável deve cumprir uma série de ações e 

compromissos, que incluem uma relação saudável com os funcionários, a observância irrestrita da legislação 

de cada País, preservação do meio ambiente e, o que seria óbvio, a fabricação de produtos de qualidade e não 

lesivos à sociedade.‖ 

 
10

 Para Bourdieu: “O habitus é um produto dos condicionamentos que tende a reproduzir a lógica objetiva 

dos condicionamentos mas reproduzindo neles uma transformação; é uma espécie de máquina 

transformadora que faz com que nós „ reproduzamos‟ as condições sociais da nossa própria produção, mas 

de uma maneira relativamente imprevisível, de uma maneira tal que não se pode passar simplesmente e 

mecanicamente do conhecimento das condições de produção ao conhecimento dos produtos. Se bem que esta 

capacidade de engendramento de práticas de discursos ou de obras não tenha nada de inato, que ela seja 

historicamente construída, ela não é completamente redutível às suas condições de produção, sobretudo que 

ela funciona  de maneira sistemática”. (BOURDIEU, 1983: 105) 
11

 Podem ser exemplos de tais distinções, dentre as premiações ofertadas somente no Brasil, o ―Prêmio Ethos 

Valor‖, a ―Empresa Amiga da Criança‖, o ranking da Revista Exame e a concessão ―Amigos da APAE‖. 
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de antemão, conforme Marx, que não consta das prioridades do sistema metabólico do capital a 

satisfação das necessidades humanas, uma vez que sua reprodução está baseada na extração da 

mais-valia e na circulação das mercadorias portadoras de valores-de-troca12.  Assim,  nossa tese 

teórica básica ,  a partir de uma  perspectiva  marxiana,  recai sobre a incapacidade das empresas, de 

fato, conceberem quaisquer prioridades que não sejam as relacionadas ao lucro, pois esse é o 

fundamento de sua existência. Com efeito, a Responsabilidade Socioempresarial  encarna deveras 

um conteúdo ideológico de legitimação da heteronomia do capital tratada aqui como um ―mito‖- ou 

uma farsa revestida de uma tentativa  de legitimidade -, em face do poder simbólico que lhe foi 

hodiernamente atribuído por significativa parcela da sociedade civil. 

 Diante do exposto, parece caber ao pensamento crítico das ciências humanas a 

desmistificação acerca desse fenômeno da Responsabilidade Social, procurando elucidar e 

recompor suas múltiplas dimensões e nexos que conferem significado à sua essência.  Todavia, faz-

se mister registrar que tal reflexão sobre os contornos da Responsabilidade Social e da Cidadania 

Empresarial já redundou num considerável número de produções nas ciências sociais No Brasil, tal 

temática vem sendo recorrentemente revisitada em artigos, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado, sobretudo, nos últimos anos, quiçá em face da repercussão, amiúde, conferida ao tema 

pelos meios de comunicação de massa, sobretudo, pela veiculação de campanhas de doações 

―solidárias‖ e de incentivo ao voluntariado13. 

                                                           
12

  De fato, o capitalista pode até manifestar a preocupação com os pobres e o meio-ambiente. Contudo, sua 

hesitação superior se expressa pelo temor de ser dizimado pelos seus opositores em meio à concorrência 

intercapitalista. Assim, deve sempre raciocinar no sentido de manter ou ampliar sua base de lucro. Caso 
contrário, estará fadado à falência. Analisando a partir desse prisma, pode-se observar que tanto o capitalista 

quanto o trabalhador estão submetidos a uma ordem que não é meramente ―subjetiva‖. Estão, em verdade, 

submersos a uma mesma heteronomia - ―a lógica do lucro‖ ou da ―acumulação de dinheiro‖, em que a 
dimensão humana é continuamente desprezada. Para o capitalista não há diferenciação a priori em se estar 

fabricando uma bomba atômica ou um remédio. Sua preocupação não se reveste no valor-de-uso do que se 
possa fazer do que se está produzindo, o que lhe interessa é o valor-de-troca da mercadoria, o quantum de 

lucro (mais-valia realizada) que ele pode obter. Essa operação o capitalista a efetua, na maioria dos casos, sem 

o menor constrangimento moral, e, inúmeras vezes, até mesmo sem ter ciência da plenitude do processo de 

valorização. Isto se explica pelo fato do sistema do capital mascarar o imperativo da acumulação monetária 
como base primordial de socialização na esfera capitalista. Marx, nos Grundrisse, refere-se à metamorfose do 

ser social imerso à lógica do capital nestes termos: “Por um lado o poder que cada indivíduo exerce sobre a 

atividade dos outros ou sobre as riquezas sociais está presente nele enquanto proprietário de valor-de-troca, 

de dinheiro. Ele carrega seu poder social, bem como o seu nexo com a sociedade no seu bolso”. (MARX 

1974, pg. 79).  
13

 São exemplos típicos de tais incitativas por parte da imprensa televisiva as campanhas denominadas 

―Criança Esperança‖ e ―Amigos da Escola‖, veiculadas anualmente pela Rede Globo de Televisão. Todavia, 

não se pode negligenciar que os próprios governos – de todas as esferas do poder público – costumam lançar 

campanhas de arrecadação de suprimentos e de outras modalidades de auxílio destinados aos segmentos 
sociais mais desprotegidos da ação social do Estado. Exemplo marcante desse tipo de mobilização social tem 

sido o ―Programa Fome Zero‖, lançado em 2003 pelo Governo Federal. Algumas obras  têm assumido 
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 Embora seja considerável o número de produções acadêmicas sobre o fenômeno da 

Responsabilidade Social e da Cidadania Empresarial,  há uma evidente carência dessa abordagem 

no segmento bancário no Brasil, mesmo considerando a substancial importância do capital rentista 

na apropriação crescente de parcelas da riqueza produzida pelo conjunto da sociedade brasileira. É 

justamente neste ponto que se insere a proposição de estudo ora apresentada. Contudo, é perceptível 

a  viabilidade  de uma investigação sociológica sobre a presença (ou ausência) de Projetos de 

Responsabilidade Social no segmento financeiro nacional,  sobretudo , a partir da investigação de 

uma instituição-chave.    

 Neste sentido, constatada tal possibilidade de consecução da pesquisa, optou-se por se 

realizar uma abordagem da dinâmica da ―Cidadania Empresarial‖ no setor bancário, tendo como 

campo empírico o Banco do Brasil Pretende-se, então, analisar os impactos dessa estratégia de 

fetichização da reprodução capitalista  num dos segmentos mais dinâmicos da nova ordem do 

capital.  Pode-se, assim, dimensionar as conseqüências sociais  desta  via  de legitimação do capital 

rentista, em plena predominância dos circuitos da  financeirização econômica.  

 Em meio a esse cenário de profusão do discurso da Responsabilidade Social no setor 

bancário  brasileiro, a progressiva precarização do trabalho nesse segmento profissional  no Brasil 

expressa, de forma contundente, a distorção que há entre o discurso e a prática operada pelo  capital 

rentista nacional, pois há mais de uma década existe uma tendência de vulnerabilidade  das 

condições laborais do bancário brasileiro sob diferentes formas, cabendo destaque aos constantes 

cortes de pessoal e o aumento da terceirização radical14 neste setor permitida, sobretudo,  pela 

simplificação e pela descomplexidade das tarefas bancárias. Por esse viés, nesse segmento da 

economia, vem se dando uma substituição constante do emprego formal pelo informal.  Tal 

tendência de substituição crescente do trabalho vivo pelo trabalho morto, bem como a constante 

vulnerabilidade das condições de trabalho, é incorporada pelo setor bancário oficial, mas com suas 

especificidades que serão abordadas ao longo do texto.  

 Cabe salientar que é inegável a articulação orgânica desta pesquisa com a minha 

dissertação de mestrado apresentada em setembro de 2004 na UFC, como pré-requisito básico para 

a obtenção do grau de Mestre.  Na dissertação de mestrado intitulada ―A Fragmentação do Saber e a 

Simplificação do Trabalho na Nova Ordem do Capital: A Experiência do Banco do Brasil‖ foram  

abordadas as conseqüências sociais do avanço tecnológico para o trabalho no setor bancário. Sem 

                                                                                                                                                                                 

especial destaque no âmbito das ciências sociais sobre o tema,  citaremos aqui duas excelentes referências: 

NOGUEIRA (2003) e PAOLI (2003).  
14

A precarização aqui mencionada se refere no contexto de uma comparação dos benefícios salariais e 

garantias dos direitos trabalhistas  entre um bancário formal e um trabalhador terceirizado do setor financeiro. 
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dúvida, a tendência de substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto na produção, antevista por 

Karl Marx nos Grundrisse, acirra-se, de forma radical, a partir da incorporação dos avanços 

tecnológicos da Terceira Revolução Técnica. De fato, de forma análoga, o setor financeiro passa a 

incorporar gradativamente as inovações técnicas da micro-eletrônica, fazendo emergir um 

incomensurável esqueleto automatizado no universo bancário. Essas incorporações dos avanços 

tecnológicos, ao serem absolvidas pelo capital rentista, impulsionaram uma explicitação de excesso 

da força-de-trabalho bancária crescentemente supérflua. Assim, a partir dos anos oitenta e noventa 

do século passado, o setor bancário brasileiro passa a demitir anualmente inúmeras centenas de 

bancários, contribuindo para o agravamento do drama social do desemprego em massa. Naquela 

ocasião, já menciono, embora sem o aprofundamento necessário, a incompatibilidade do discurso de 

Responsabilidade Social em meio à precarização do trabalho bancário imposta pelas recorrentes 

reestruturações técnico-organizacional operacionalizadas pelo capital rentista. Como se poderia 

falar em ―Cidadania Empresarial‖ em plena dinâmica interna de devastação social pela crescente 

vulnerabilidade do emprego no setor? Cabe, agora, detalhar os passos necessários para o recorte 

categorial do objeto da pesquisa.  

1.3 A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DA INVESTIGAÇÃO: CIDADANIA 

EMPRESARIAL DO BANCO DO BRASIL – UM MITO EM GESTAÇÃO  

  O interesse em investigar o Projeto de Cidadania Empresarial do Banco do 

Brasil consiste em conferir explicação analítica a dois fenômenos que se interpenetram: i) a 

dimensão dada pelo setor bancário, em geral, e pelo Banco do Brasil, em particular, aos 

programas de Responsabilidade Social desenvolvidos neste segmento da economia; e ii) o 

crescente esvaziamento da função propriamente ―pública‖ dos bancos oficiais, sobretudo o 

Banco do Brasil por ser a instituição financeira de maior tradição no sistema bancário 

brasileiro.     

  Explicitando a primeira questão, cabe resgatar que se espera, por intermédio 

deste trabalho acadêmico, contribuir para o debate acerca da inserção do conceito de 

Responsabilidade Social no setor bancário.  A rigor, o incremento desse discurso representa 

uma estratégia de dissimular o verdadeiro fim da atividade bancária, cujo objetivo central é 

a reprodução ampliada do capital rentista, em tempo de financeirização econômica e 



14 

 

mundialização do capital
15

. A preferência pelo setor terciário, e em especial o bancário, é 

justificada pelo fato de haver intensas transferências de recursos públicos e privados para 

esse segmento da economia, portanto, a rigor, a parcela de retorno desse setor em termos de 

―ações sociais‖ deveria ser proporcionalmente contínua aos de seus retornos, segundo a 

lógica que permeia o discurso da intervenção social privada. Entretanto, tudo parece 

demonstrar que a parte dos lucros destinada às ―iniciativas sociais‖ por parte dos bancos 

brasileiros é ínfima, se considerado o aporte de lucros progressivos auferidos por este 

segmento, sobretudo, no último quadriênio. No caso especifico do Banco do Brasil (BB)
16

, 

a Unidade de Desenvolvimento Sustentável
17

, responsável pela Divisão de Cidadania 

Empresarial
18

 - onde os programas de Responsabilidade Social são gerenciados – 

praticamente convive de forma contínua com a escassez de recursos humanos e materiais, 

                                                           
15

Termo habitualmente usado por muitos economistas europeus, em destaque François Chesnais, em 

substituição ao que se convencionou chamar de ―globalização‖. Desta forma, tenta-se fazer uso de uma 

categoria mais científica e menos ideologizada.  
16

  Cumpre ressaltar nossa pretensão em analisar tais conseqüências no âmbito do Banco do Brasil, 

acreditando na possibilidade de extensão de determinadas contribuições analíticas para todo o setor bancário 

brasileiro, cujas práticas, guardando a especificidade de cada contexto, assemelham-se nos seus determinantes 

vinculados à nova ordem do capital. 
17

A Unidade de Desenvolvimento Sustentável do BB é a seção do Banco na Direção Geral, situada em 

Brasília  (DF),  fundada em 2009,  criada a partir de uma fusão da extinta Diretoria de Responsabilidade 

Socioambiental com a Unidade do Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS).   Para melhor compreensão 

do leitor, cabe esclarecer que o projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável do Banco, intitulado de 

DRS, compreende ações conjuntas com o SEBRAE, prefeituras municipais e outras instituições com o 

propósito de atuar em comunidades que podem potencializar empreendimentos de arranjos produtivos locais.  

Portanto, por DRS do BB entenda-se iniciativas voltadas  exclusivamente para o público externo (associações, 

sindicatos rurais e outros).  
18

Essa Divisão do BB integra a Unidade de Desenvolvimento Sustentável do Banco em Brasília (DF), sendo 
responsável pela condução de todos os projetos e iniciativas sociais voltadas/operadas  para e pelo público 

interno da instituição (funcionários, estagiários, aprendizes e outros segmentos funcionais que integram o 

quadro de trabalhadores atuantes no âmbito da instituição) .  Tal nomenclatura de ―Cidadania Empresarial‖ 

inspira, em verdade, uma redução conceitual do termo geral que designa ―cidadania‖. E, de fato, pode existir 

uma tentativa de reificação  ao se operar o termo  ―Cidadania Empresarial‖, posto que leva a crer que o espaço 

de atuação e conquista da cidadania está circunscrito ao universo definido pela empresa e pelo mercado. 

Inegavelmente, a luta pela cidadania se aplica a um universo bem mais amplo do que o espaço disponibilizado 

pelo campo empresarial, estando presente e atuante em todas as esferas do mundo da vida.  Há aqui a tentativa 

de impor um corte categorial que precisa ser desvelado. Tudo leva crer que o termo  ―Cidadania Empresarial‖ 

se refere, segundo a óptica dos executivos das grandes empresas, a uma mudança de atitude de um segmento 

do empresariado comprometido com o desenvolvimento sustentável, com o respeito à diferença e com a 

atuação ética das organizações. Com efeito, ―Cidadania Empresarial‖ é antes um conceito operativo e 

pluriclassista cuja finalidade  é indicar um movimento pela atuação ética no âmbito das empresas. Portanto,  

não podendo jamais substituir, esgotar ou deduzir o sentido amplo da conceituação de ―cidadania‖.  Assim, o 

movimento pela ―Cidadania Empresarial‖ tenta conferir complementaridade à dinâmica geral da ―cidadania‖, 

sobretudo, no que se refere ao progresso social e à preservação ambiental. Entretanto, há de se pontuar que a 

―ética‖, nestes termos , reduz-se ao cumprimento da legislação local; e ―cidadania‖, neste aspecto, pode 

significar simplesmente a inserção  do indivíduo na esfera do mercado.  Assim, pode-se pregar uma sociedade 
harmoniosa, cuja marca é a compatibilidade entre a regulação mercadológica e a  livre iniciativa, de um lado,  

e a segurança social e a preservação do meio-ambiente, de outro.  
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impossibilitando a expansão dos projetos socioambientais e dificultando a manutenção dos 

já em andamento. Realidade essa oposta às de outras Diretorias do Banco, em especial as 

voltadas para a ampliação da base do lucro
19

 da empresa, em que os recursos costumam ser 

abundantes.  

 Cabe, então, resgatar outra fragilidade do setor bancário brasileiro que parece 

ilustrar a vulnerabilidade do discurso da Responsabilidade Social e da Cidadania 

Empresarial neste segmento da economia, a saber, o panorama do trabalho bancário na 

atualidade. Como foi mencionado anteriormente, consta do discurso da Responsabilidade 

Social a atenção à ―qualidade de vida dos seus funcionários‖. Certamente, por essa via, os 

representantes do capital rentista brasileiro não poderiam jamais ostentar o título de 

―empresa cidadã‖. No Brasil, o segmento do trabalho bancário talvez tenha sido o mais 

atingido nos últimos dez anos pelo desemprego e pela precarização generalizada das 

condições laborais. Em plena financeirização econômica, em que o segmento bancário 

acumulou crescentes taxas recordes de lucros, a categoria dos bancários  assistiu atônita à 

subtração de mais de sessenta por cento de sua força-de-trabalho no País.  Em meados de 

1980 eram mais de 1 milhão de bancários, hoje se ressumem a cerca de 400 mil postos de 

trabalho.  A precarização, a terceirização e o desemprego são marcas indeléveis da 

condição do bancário brasileiro na atualidade, sem citar as constantes perdas salariais 

desprovidas das justas reposições integrais
20

. Vale mencionar que são crescentes as 

substituições de bancários regulares por operadores de Centrais de Atendimento, 

Correspondentes Bancários e por estagiários.  Todavia, o grande ―vilão‖ - responsável pela 

maior parte da redução dos empregos do segmento bancário - foi indubitavelmente a 

significativa incorporação do maquinário no universo dos bancos
21

. Contudo, este fator do 

                                                           
19

 Vale lembrar que o Banco do Brasil foi o recordista de lucros do sistema bancário em 2009, totalizando 

aproximadamente cerca de 10  bilhões de reais nesta rubrica contábil, mesmo  em meio a crise financeira 

mundial  que assolou o biênio 2008-2009. 
20

  De 1995 a 2006, os bancários da Caixa Economia Federal acumularam 104% de perda salarial seguidos de 

perto pelos funcionários do Banco do Brasil cuja perda totalizou cerca de 94% no mesmo período.  
21

  Na realidade, os movimentos de reprodução do capital produtivo e do capital rentista encarnam um mesmo 

fim, a saber, o da acumulação, seja esta de natureza produtiva ou rentista. Neste sentido, cabe salientar que o 

avanço tecnológico, de forma análoga, é incorporado aos dois tipos de capitais, objetivando dar maior eficácia 

e velocidade em suas rotações. No caso do capital produtivo, a incorporação crescente da tecnologia amplia a 

composição orgânica do capital, aumentando substancialmente a capacidade produtiva instalada. Esta 

substancial ampliação da produtividade pela incorporação de novas tecnologias se deve à dinâmica de 
redução do trabalho vivo e ampliação do trabalho morto. No capital rentista, este fenômeno de incorporação 

de novas tecnologias ocorre, analogamente, tendo em vista a  ampliação da capacidade de captação e 
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avanço tecnológico não isenta os bancos de outras práticas nocivas impostas aos seus 

empregados, destacando particularmente as intermináveis jornadas de trabalho e as 

genuínas maratonas por venda de produtos e serviços objetivando o cumprimento de metas 

progressivas e inatingíveis. Com efeito, não é de maneira fortuita que os trabalhadores do 

ramo financeiro são constantemente acometidos por Lesões por Esforços Repetitivos (LER) 

e por inúmeras outras enfermidades causadas pela rotina estressante do trabalho na esfera 

dos bancos. 

 Diante do exposto no parágrafo anterior, parece urgir a necessidade do pensamento 

sociológico, imprimindo a dinâmica do movimento do abstrato ao concreto, penetrar na constelação 

do discurso da Responsabilidade Social e da Cidadania Empresarial propagada pelo setor bancário 

brasileiro. Com efeito, tudo leva a crer que elegendo como campo empírico o Banco do Brasil, mais 

especificamente sua Divisão de Cidadania Empresarial em Brasília (DF), poder-se-á constituir um 

arsenal analítico prenhe de significados que possibilitará o confronto entre os dados empíricos 

resgatados no campo com as categorias de análises da sociologia, florescendo, assim, um quadro de 

referência capaz de ser extensivo às demais experiências dos bancos que desenvolvem projetos de 

Responsabilidade Social no Brasil. Contudo, emerge aqui o segundo fenômeno  que se pretende 

enfocar na investigação proposta, a saber, o porquê da replicação dos programas de 

Responsabilidade Social nos bancos oficiais22 à imagem e semelhança dos seus pares da iniciativa 

privada. Dito de outro modo: os bancos oficiais, por ostentarem, em tese, a condição de bancos 

públicos, necessitam da importação de programas ao estilo da iniciativa privada para definição 

estratégica de suas ações e iniciativas sociais? Não é, por excelência, prerrogativa dos bancos 

oficiais a condução de políticas públicas governamentais? Se a  resposta for afirmativa, por que 

então definir um segmento reservado (e reduzido) dentro da estrutura desses ―bancos públicos‖ para 

a consecução de seus projetos sociais? Enfim, faz-se mister elucidar de que modo ocorreu o 

                                                                                                                                                                                 

disponibilização de numerários e valores. Com efeito, percebe-se que tanto o capital produtivo quanto o 

capital rentista não podem prescindir desse mesmo aporte heterônomo de renovação tecnológica crescente. 
22

 As terminologias ―banco oficial‖ ou ―banco governamental‖ designam as instituições bancárias cujo 

controle cabe ao setor estatal. No caso específico do Banco do Brasil, a partir da Reforma Bancária de 1964, o 

Governo brasileiro dispõe do controle acionário dessa instituição (mais de 50% das ações ordinárias com 

direito a voto). Por seu turno, para os propósitos circunscritos nesta pesquisa, as categorias ―banco estatal‖ ou 

―banco público‖ significam a alta intensidade da função pública encarnada pelos bancos oficiais a partir da 

condução de projetos sociais do Estado brasileiro. Com efeito, vale salientar que para uma instituição 

financeira adquirir o ―status‖ de ―banco público‖ deve necessariamente privilegiar a concepção e execução de 

políticas públicas de promoção e ampliação dos direitos socioassistenciais. Tal ordem de ―direito 

socioassistencial‖ é entendida aqui como o reconhecimento da plena cidadania de acesso aos direitos 

humanos, civis e sociais. Não apenas se refere a uma mera e espectral condição de cidadão-mercadoria, 
freqüente  nas formulações do empresariado por meio de suas consultorias e associações que tratam de 

―inclusão social‖ atrelada aos projetos de Responsabilidade Social  das Empresas e do Terceiro Setor.  
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esvaziamento progressivo dos  bancos oficias no que se refere à disseminação do crédito subsidiado 

para o desenvolvimento socioeconômico das regiões mais carentes do País.. E, onde, de fato, 

precisamente reside a impossibilidade do resgate de tal legado público dos bancos governamentais. 

Estas  questões  serão minuciosamente analisadas em nossa pesquisa, todavia cabe agora tecer 

alguns comentários hipotéticos acerca deste embotamento gradual da função pública dos bancos 

oficiais, tendo como referência analítica básica o caso do Banco do Brasil.  

 Percebe-se que, em meados dos anos noventa do século passado, os bancos oficiais 

brasileiros incorporam uma dinâmica de ajuste cujo objetivo foi a inserção dessas instituições na 

concorrência intercapitalista financeira. Na realidade, o que se verificou foi uma tentativa de impor 

as mesmas regras do capital rentista privado aos bancos sob controle do governo. Com a crescente 

automação do capital financeiro, as rotinas bancárias mecanizadas são absorvidas, intensamente, 

pelo incremento maquinário informatizado. Em verdade, esse processo de automação bancária, 

impulsiona uma dinâmica de ―qualificação-desqualificante23‖ adaptada ao setor bancário, como 

expressão de um novo saber-fazer fragmentado e simplificado no universo do Banco do Brasil. Esse 

processo contínuo de substituição do trabalho vivo pelo trabalho objetivado na esfera financeira 

aponta deveras para uma tendência de subsunção real do trabalho vivo bancário ao capital rentista.  

  

1.4 O TRABALHO DE CAMPO E SUA DINÂMICA: DESENHO METODOLÓGICO EM 

RESPOSTA ÀS EXIGÊNCIAS DO OBJETO 

  

 O nosso campo de estudo empírico foi o Banco do Brasil, trabalhando especificamente 

com esse Banco em Brasília (DF), em Natal (RN), mais precisamente no segmento responsável pela 

execução e gerenciamento das iniciativas sociais denominado, na esfera corporativa da instituição, 

―Módulo de Responsabilidade Socioambiental‖. A escolha pelo Banco do Brasil se deu, para além 

da tradição secular dessa empresa no Sistema Financeiro Nacional, em virtude das possibilidades de 

consecução da pesquisa, inclusive, contamos com o apoio da Direção Geral do Banco em Brasília 

(DF) no que concerne ao apoio institucional ao pesquisador, sobretudo, nas entrevistas. O trânsito 

do pesquisador pelos Centros que demarcaram o campo empírico da pesquisa igualmente foi 

facilitado para o cumprimento programático do projeto de pesquisa, em face do investigador exercer 

sua profissão em uma das capitais citadas e, por vezes, contactar à Unidade de Desenvolvimento 

                                                           
23

 Sobre esse tema é salutar a consulta a contribuição de OLIVEIRA (2005). Em linhas gerais, ―qualificação-

desqualificante‖ designa a progressiva redundância da presença da força-de-trabalho real na execução das 

tarefas outrora consideradas ―complexas‖ na esfera da produção de mercadorias, em face do crescente 

incremento tecnológico. Tal fenômeno ocorre de forma análoga no setor bancário com a incorporação de 
maquinários de última geração que inúmeras vezes dispensam a necessidade do operador bancário, podendo 

as operações ser transferidas diretamente para o cliente.        
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Sustentável e de Responsabilidade Socioambinetal do Banco do Brasil em Brasília, na qual 

desempenhou parte de suas atividades de investigação e em que exerceu suas atividades 

profissionais de 2004 a 2006.  

 Cabe registro que as primeiras  inquietações do pesquisador - que culminaram na 

consecução desta pesquisa - datam justamente de sua passagem pela Diretoria de Responsabilidade 

Socioambiental do Banco. O discurso oficial difundido pela instituição  engendrava a possibilidade 

de uma nova ordem sócio-econômica em que as diferenças sociais seriam diluídas pela ação efetiva 

do capital rentista como protagonista de uma nova regulação social. Neste cenário, com a inserção 

da chamada Cidadania Empresarial, surgem dúvidas acerca da eficácia do embate político 

promovido pelos agentes sociais. Quiçá, é como se a história sociopolítica estivesse chegado aos 

seus limites. Com efeito, emergem indagações do tipo: ―o que podemos fazer?‖, ―que projeto 

podemos construir nos limites da Responsabilidade Social?‖, ―não poderíamos acumular mais 

resultados a partir da inserção neste novo modelo de Banco? Talvez a  diferença deve ser extraída 

nos termos da essência do projeto político e social. É justamente neste ponto em que se deve 

conceber uma abordagem sobre os deslocamentos dos significados nos distintos modelos de 

projetos sociais. Por seu turno, a dominância do macro-projeto neoliberal tenta embotar outra via 

possível no debate das possibilidades, uma vez que corporifica o fim das alternativas para além do 

capital. Desta forma, cabe à ciência social (ainda não subsumida à suposta inevitabilidade da 

hipertrofia do pressuposto mercadológico) pelo menos clarificar os atores políticos acerca da 

contradição em processo entre  Responsabilidade Social Empresarial, imersa nos labirintos da 

dominação do capital, e as possibilidades da emancipação humana.    

 No trabalho de campo, desenvolveu-se uma abordagem predominantemente qualitativa 

no resgatar de concepções e avaliações dos atores constituintes do universo bancário no que 

concerne ao nosso objeto de estudo. Foi  um esforço de se trabalhar a ―subjetividade bancária‖ ante 

o discurso da Responsabilidade Social difundido pela instituição, cujo objetivo é de dissimular as 

determinações da acumulação rentista no esforço de ampliar incessantemente a base de lucros na 

esfera financeira.  Em verdade, se buscou, por meio de estratégias metodológicas, acercar-se das 

múltiplas dimensões dos projetos de Responsabilidade Socioambiental (RSA) no universo da rede 

bancária do Banco do Brasil, articulando olhares que permitissem delimitar a visão dos bancários 

do Banco, sobretudo, dos estratos gerenciais, a rigor, responsáveis pela condução dos projetos 

sociais no âmbito da rede de agências. Assim, para chegar ao material empírico exigido pelo objeto, 

operacionalizamos o plano estratégico de pesquisa com duas de técnicas: observação e entrevista. 

Coube, como subsídio à investigação, pesquisar qual é a formação dos gerentes, onde estudaram, 

que tipo de cursos realizaram, que tipo de conteúdos assimilaram, pois este enfoque contribuiria 
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para explicar a força/hegemonia conquistada por uma determinada ideologia, no caso a da 

Responsabilidade Social dentro de um determinado grupo social. 

 A observação foi desenvolvida, de forma sistemática,  nas agências que gerenciam 

iniciativas sociais do Banco do Brasil em Natal (RN) ,  procurando-se verificar  a eficácia dos 

projetos sociais do Banco com ênfase para o Voluntariado BB e o Desenvolvimento Regional 

Sustentável (DRS) 24. Assim, conversando informalmente com membros das equipes do BB, 

buscou-se captar, ao máximo, expressões diversas desse universo, prospectando o sentido da ação 

social do Banco. Com efeito, tentou-se verificar nas intervenções sociais do Banco a possibilidade 

de haver algum contraponto às inspirações de ordem da iniciativa privada. Caso se confirme a tese 

da supremacia do discurso da Responsabilidade Socioempresarial, há de se pontuar que a ação 

social do BB age em consonância com a  lógica privada, configurando como mais uma extensão do 

projeto neoliberal, pois, nesse contexto, a iniciativa se distancia de uma proposta contra-hegemônica 

às determinações do capital, posto que se inscreve num ambiente em que o Estado é tido como 

ineficaz e mesmo incapaz de executar políticas públicas eficazes. Assim, o voluntariado privado e a 

proposta de desenvolvimento sustentável assentam sua missão na perspectiva de um Estado mínimo 

de cariz neoliberal. O Estado fica reduzido ao contrato social restrito à defesa da propriedade 

privada e do mercado, cabendo ao assistencialismo privado, às iniciativas de Responsabilidade 

Social das Empresas e ao chamado Terceiro Setor proteger socialmente os incapazes de ter acesso 

ao consumo das  mercadorias.  

 As entrevistas consubstanciaram o esforço metódico de nos aproximarmos da 

subjetividade bancária, constituindo uma via privilegiada de abordagem qualitativa em nosso 

estudo25. Nesta busca das dimensões subjetivas do nosso objeto, optamos pela entrevista semi-

estruturada devidamente gravada. Assim, elaboramos um roteiro inspirado em indicações de caráter 

metodológico, sendo realizadas 17  entrevistas. O universo de entrevistados buscou contemplar a 

diversidade dos segmentos bancários em relação às políticas de Responsabilidade Socioambiental 

na esfera da ―cidadania empresarial‖ ora em execução na esfera do Banco do Brasil. Do segmento 

dos funcionários responsáveis pela concepção dos projetos sociais do Banco, em Brasília (DF), 

foram entrevistados 2 executivos do alto escalão da Unidade de Desenvolvimento Sustentável e 

Responsabilidade Socioambiental  e 3 analistas que trabalham com a gestão dos programas sociais 

                                                           
24

 Cabe registrar que os Programas Voluntariado BB e Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS) são os 

dois projetos de maior expressão dentro da Diretoria de Responsabilidade Socioambinetal do Banco e 

costumam articular suas ações em conjunto, sobretudo, em regiões carentes do Norte e Nordeste do Brasil. 
25

 De fato, como se refere Minayo: ―quando se trata de compreender relações, o questionário se revela 

insuficiente‖ (MINAYO, 1992:121). Em função de o pesquisador estar mais ―livre‖, sem as amarras do 
formulário, ou perguntas extremamente fechadas, há a possibilidade - desde que se efetue a devida condução 

– de alcance dos objetivos e das informações desejadas através  da entrevista.  
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do Banco nesta Unidade. Do segmento dos empregados responsáveis pela execução de tais projetos 

nas agências, foi entrevistado 1 gerente geral  responsável por parte das ações de DRS na cidade de 

Natal e 3 funcionários sem comissão gerencial que trabalham hodiernamente nas agências do Rio 

Grande do Norte. Optou-se,  nestes casos, preponderantemente, selecionar as dependências em que 

as intervenções sociais do Banco são consideradas relevantes. no âmbito do estado. Houve, ainda, 

mais duas entrevistas com analistas da Gerência Regional de Gestão de Pessoas e da 

Superintendência Estadual do Banco do Brasil, situados em  Natal (RN) , vinculados ao  Módulo de 

Responsabilidade Socioambiental  e à  Gerência de Desenvolvimento Regional Sustentável, 

respectivamente. Por fim, foram utilizadas 6 entrevistas com funcionários experientes de vários 

segmentos da empresa objetivando recompor - pelo relato da história de vida do trabalho deles - o 

universo do ―Banco do Brasil do passado‖.    

 As entrevistas com os segmentos de funcionários do Banco em Natal (RN) propiciaram 

enxergar em que medida foi transformada a atuação da empresa, a partir da inserção dos Princípios 

de Responsabilidade Socioambiental na instituição. As abordagens objetivaram prospectar até que 

ponto os arranjos produtivos locais e outras ações do BB promovem a independência financeira e a 

solidariedade social emancipatória dos indivíduos imersos em tais experiências. Em verdade, trata-

se de identificar se o projeto atua na esteira da livre associação dos produtores. Cabe prospectar, 

então, em que grau tais associações se distanciaram das tradicionais formas de organização do 

trabalho e da produção inerentes à lógica capitalista. Para além dos critérios de seleção das 

comunidades que são beneficiadas com as ações do Banco, foram auferidas questões tais como: i)  

quais as atividades produtivas desenvolvidas pelas comunidades a partir da inserção social do BB; 

ii) se há a persistência das hierarquias sociais na divisão social do trabalho típica do capitalismo; iii)  

como são repartidos os lucros dentro da comunidade; iv) como são apropriados os possíveis 

excedentes da produção; v) como se orienta a relação da comunidade com as demais experiências 

de arranjos produtivos locais; vi) em que termos se dá o vínculo do empreendimento com os seus 

fornecedores; vii) para quem são comercializados os produtos materializados no arranjo produtivo. 

Tais indicadores foram levantados a partir das falas dos funcionários do Banco e em exploração 

documental realizada em matérias e relatórios da instituição. O objetivo foi verificar se a 

apropriação e a produção coletivas marcam uma pedagogia possível para além dos marcos do 

capital, ou se o projeto legitima na prática as formas convencionais da reprodução capitalista, 

inclusive, com os seus aportes ideológicos de supremacia do mercado como a esfera, por 

excelência, das satisfações humanas.   

 As entrevistas com os funcionários do Banco em Brasília (DF) tiveram  por finalidade  

captar a interpretação hegemônica sobre a concepção do programa de Responsabilidade 
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Socioambiental no âmbito da instituição a partir das seguintes discussões: i) a viabilidade do 

Desenvolvimento Sustentável e como as empresas podem contribuir para construção dele; ii) o 

histórico das iniciativas sociais do BB, sobretudo, após 2003; iii) qual a influência do Instituto 

Ethos (ou de outras organizações)  na elaboração/execução/mensuração das iniciativas de RSA do 

BB na atualidade; iv) em que medida as recomendações de órgãos multilaterais, como a ONU e o 

documento chamado de Agenda 21, influenciam na elaboração das iniciativas de RSE do Banco; v)  

quais são as formas de legitimação social dos programas de RSA operados no âmbito do Banco; vi) 

como é constituído o Balanço Social do BB;  vii) em que as ações sociais do Banco influenciam na 

política de  marketing (social) da empresa; viii)  quais as iniciativas podem ser apontadas como as 

de maior destaque no âmbito do Banco na atualidade; ix) quais as diferenças entre ações 

filantrópicas e de responsabilidade social; x) quais são os critérios de seleção das comunidades (ou 

outros segmentos externos) que receberão as benesses das iniciativas de RSE do BB; e xi) quais as 

transformações no âmbito do trabalho bancário no BB a partir das iniciativas de RSA voltadas para 

o público interno.  Cremos que por meio dessa incursão investigativa pudemos assimilar 

significativa  parte das versões ideológicas  que norteiam à concepção do programa de 

Responsabilidade Socioambiental do Banco, em geral, bem como a visão dos executivos da 

instituição sobre a viabilidade dos projetos que se assentam na perspectiva da compatibilidade entre 

a esfera do mercado e as  satisfação das necessidades humanas, ou seja, o que se convencionou 

chamar de ―Desenvolvimento Sustentável‖.  

QUADRO I 

QUADRO SÍNTESE DO PERFIL FUNCIONAL DOS ENTREVISTADOS 

 

SIMBOLOGIA PERFIL FUNCIONAL 

MF Funcionário experiente, aposentado numa agência de Fortaleza (CE), em que exercia 
função de caixa-efetivo, mais de 30 anos de Banco – Nível Superior. 

WA 
Funcionário experiente, atua na Unidade de Desenvolvimento Sustentável e 

Responsabilidade Socioambiental, Brasília (DF), em que exerce função de nível  

executivo,  18 anos de Banco – Nível Superior.  

SN Funcionário experiente, atua no Centro de Serviços de Logística – CSL, Fortaleza 

(CE), em que exerce função gerencial, 28 anos de Banco – Nível Superior. 

AS  
Funcionário experiente, aposentado do antigo Centro de Processamento de Dados de 

Fortaleza (CE), hoje, Centro de Serviços de Logística – CSL –, em que exercia função 

de posto-efetivo, mais de 30 anos de Banco – Nível Superior. 

BR 
Funcionário experiente, aposentado da Diretoria de Logística (DILOG), Brasília (DF), 

atuou na carreira técnico-científica como arquiteto, mais de 30 anos de Banco – Nível 

Superior. 

BE 
Funcionário experiente, atua na Superintendência Estadual do Rio Grande do Norte, 

Natal (RN), em que exerce função de assessoramento técnico,  26 anos de Banco – 

Nível Superior.  

EL Funcionário experiente, atua na Unidade de Desenvolvimento Sustentável e 

Responsabilidade Socioambiental, Brasília (DF), em que exerce função de nível  
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executivo,  25 anos de Banco – Nível Superior.  

CB Funcionário experiente, atua numa agência de Natal (RN), em que exerce a função de 

analista de crédito,  29 anos de Banco – Nível Superior. 

BC 
Funcionário experiente, atuou no extinto Centro de Processamento de Dados de 

Fortaleza (CE), hoje, Centro de Serviços de Logística – CSL –, em que exercia a 

função de posto-efetivo,  aos 23 anos de Banco aderiu ao PDV – Nível Médio. 

MC 
Funcionário experiente, atua na Unidade de Desenvolvimento Sustentável e 

Responsabilidade Socioambiental, Brasília (DF), em que exerce função de 

assessoramento técnico,  28 anos de Banco – Nível Superior.  

DN 
Funcionário experiente, aposentado da Diretoria de Gestão de Pessoas (DIPES), 
Brasília (DF), em que exercia função de nível  executivo,  mais de 30 anos de Banco – 

Nível Superior.  

VD  
Funcionário experiente, atua na Unidade de Desenvolvimento Sustentável e 

Responsabilidade Socioambiental, Brasília (DF), em que exerce função de 

assessoramento técnico,  24 anos de Banco – Nível Superior.  

IL Funcionário experiente, atua numa agência de Natal (RN), em que exerce a função de 

gerente,  25 anos de Banco – Nível Superior. 

JU Funcionário experiente, atua numa agência de Natal (RN), em que exerce a função de 

caixa-efetivo,  30 anos de Banco – Nível Superior. 

OB Funcionário novo, atua numa agência do interior do estado do Rio Grande do Norte,  

em que exerce a função de posto-efetivo,  2 anos de Banco – Nível Médio. 

MB 
Funcionário experiente, atua na Unidade de Desenvolvimento Sustentável e 

Responsabilidade Socioambiental, Brasília (DF), em que exerce função de 

assessoramento técnico,  27 anos de Banco – Nível Superior.  

LU 
Funcionário novo, atua na Gerência Regional de Gestão de Pessoas (GEPES), Natal 

(RN), em que exerce função de assessoramento técnico, 9 anos de Banco – Nível 

Superior.  

 

* O nível superior mencionado pelos entrevistados não necessariamente correspondem à conclusão de curso 

superior, podendo representar curso superior incompleto. A opção por esta discrição deve-se pela irrelevância 

para a pesquisa da necessidade da precisão de tal dado, uma vez que imposta tal condição poder-se-ia 

constranger os entrevistados, podendo levar a perda do clima de amistosidade entre entrevistando e 

entrevistado. 

 

 

 

1.5 A CONCEPÇÃO METODOLÓGICA DA INVESTIGAÇÃO 

 

 A concepção metodológica de nossa investigação será embasada na perspectiva 

dialética de inspiração marxista. Conforme Karl Marx expõe no texto ―Para Crítica da Economia 

Política‖, a realidade essencial não está, muitas vezes, palpável na superfície onde ocorrem os 

fenômenos sociais. Num primeiro momento, sem que haja as devidas conexões dos diversos 

fenômenos que compõem uma totalidade, o que se pode captar do problema de matiz social é uma 

realidade ―caótica‖ e desalinhada. Contudo, analisando-se um determinado fenômeno - no caso da 

pesquisa ora apresentada, a experiência da Responsabilidade Social no setor bancário brasileiro - e 

procedendo-se a sua abordagem inicialmente de forma isolada, mas a seguir, conectando-o a outros 

fenômenos e categorias a ele relacionado (nexos), será possível se chegar a uma abrangente visão 
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do problema em estudo. Assim, poderá se consumar uma explicação do fenômeno no contexto de 

relações que lhe conferem sentido, tendo, agora, ―não mais uma representação caótica de um todo, 

porém uma rica totalidade de determinações e relações diversas‖ - mas o concreto pensado. 

 Tentaremos constituir uma base de determinações conceituais a partir do mundo 

vivido. Nossa pesquisa guiar-se-á pela perspectiva do método dialético, tentando analisar as partes 

constitutivas de um dado problema, buscando compreender, pelo movimento do abstrato ao 

concreto, os nexos entre as partes a fim de efetuar uma síntese emanada pelo movimento de 

oposição entre tese e antítese. Nossa tentativa será encontrar procedimentos metódicos em sintonia 

com a discussão sociológica do problema. Partindo de um dado fenomênico específico – a 

experiência dos projetos de DRS do Banco do Brasil em Natal - realizaremos as problematizações 

categoriais necessárias, até se chegar a determinações analíticas mais complexas - como as 

conseqüências sociais da subsunção dos bancos oficiais à acumulação rentista e a substância  sócio-

histórica do discurso da ―Responsabilidade Social das empresas‖.  

 Nesta direção reflexiva, tentaremos pôr em relevo a condição histórico-dialética 

assumida pelo processo de submissão do Banco do Brasil aos imperativos da concorrência 

intercapitalista financeira, o que permitiu um crescente afastamento desta instituição das 

suas funções de Banco Público. Com efeito, esse distanciamento permite o surgimento de, 

pelo menos, duas conseqüências que  marcam deveras a realidade do trabalho no Banco: a 

transformação  - ou adaptação - do ser bancário do Banco do Brasil, com implicações na 

esfera identitária da cultura institucional da empresa; e a adesão do BB ao discurso e à 

estratégia ideológica da Responsabilidade Social das Empresas. De fato, objetivaremos 

situar a discussão conforme os contornos por ela assumidos na atual circunstância histórica, 

a partir de um agente que traz em si o espectro da  subordinação do Estado nacional às 

determinações do capital. 

 

1.6 O PESQUISADOR E A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DA INVESTIGAÇÃO: 

UM PROCESSO DE APROXIMAÇÕES EM CURSO  
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  Já em nossa Dissertação de mestrado
26

, detectamos que diversos aspectos da 

profissão de bancário, em termos genéricos e específicos, foram transformados. As 

qualificações outrora existentes como pré-requisitos para o bancário são transformadas e 

outras desapareceram. Surgem, como padrão dominante, exigências de cunho 

mercadológico, como a aptidão para venda de produtos e serviços bancários, mudando o 

perfil ocupacional dos trabalhadores do Banco. A própria ―qualificação-desqualificante‖, 

imanente aos processos de reestruturação nos circuitos da automação, permite a contratação 

quase indiscriminada de outros trabalhadores alheios ao setor, via processos de 

terceirização. Cabe que estes processos de fragmnetação-simplificação-terceirização, a 

partir da substituição do ―trabalho vivo‖ pelo ―trabalho morto‖, via automação, indicam 

riscos elevados para o trabalhador bancário, destacando-se a própria perda do domínio do 

processo de trabalho, transferido para segmentos da área tecnológica e terceirizados. 

 Na ocasião, percebemos que estas mudanças substanciais no universo do 

trabalho dos bancos vêm implicando a perda da coesão intrafirma entre os bancários, agora, 

―reféns‖ de intensas jornadas de trabalho, parecendo revelar um dado preocupante do ponto 

de vista sindical. Dessa maneira, o processo de incremento tecnológico, permitindo e 

influenciando uma fragmentação do saber e uma simplificação do trabalho bancário, além 

de representar inquestionáveis vantagens para o capital, confere riscos para o trabalhador, 

como o possível comprometimento dos circuitos de solidarismo, construídos dentro das 

instituições bancárias. Vale ressaltar que esta cooperação interna entre funcionários, no 

caso do Banco do Brasil, é percebida secularmente. Em raras ocasiões, deu-se um hiato tão 

significativo, para renovação de quadros dentro do Banco, como o presenciado a partir do 

final dos anos noventa do século passado.      

 Em 2007, ingressei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

como aluno especial da disciplina Estado e Sociedade, ministrada pelo Prof. Gabriel 

Vitullo. Sob influência das novas leituras no âmbito da disciplina (Rosanvallon,  Tillly, 
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Optamos em realizar o presente percurso a partir do encerramento de nossa pesquisa de mestrado 

apresentada em setembro de 2004 na Universidade Federal do Ceará (UFC).  O leitor que desejar conferir o 

processo de aproximações sucessivas desde o curso de graduação em Ciências  Sociais na Universidade 

Estadual do Ceará (UECE) até a dissertação de mestrado intitulada ―A Simplificação do Trabalho e a 

Fragmentação  do Saber na Nova Ordem do Capital: A Experiência do Banco do Brasil‖ poderá encontrar 
esse relato no próprio texto dissertativo disponível na biblioteca do Programa de Pós-graduação em 

Sociologia da UFC.   
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Przeworski, Castel, Friedmam, Gramsci, Lenin, Luxemburgo, Poulantzas, Sartori, 

Habermans, Paoli, Borón, Antunes, Kurz, Hardt e Negri), nossos eixos temáticos pensados  

para o  projeto de doutorado começaram a tomar novos contornos. Em meio aos debates 

semanais com a turma na disciplina retro, fui provocado a repensar os elementos fundantes 

das metamorfoses da intervenção social da iniciativa privada em meio às inovações do 

estado capitalista na contemporaneidade. E, inspirados nas discussões teóricas, fomos nos 

aproximando, sempre mais, da questão do protagonismo dos programas de responsabilidade 

social das empresas, em termos de uma trincheira ideológica  assumida, inclusive,  no setor 

bancário. As reflexões me remeteram à chave explicativa das mudanças de atuação do 

Banco do Brasil em suas ações sociais a partir dos anos noventa do século passado. Assim, 

foi se impondo como exigência investigativa a discussão das conseqüências desta nova 

postura do Banco na esfera do trabalho bancário. De início, relutei em assumir esse desafio 

analítico numa tese de doutorado, pensando em trabalhá-lo num possível artigo para 

publicação científica. No entanto, o progresso das discussões com os colegas e, sobretudo,  

com o Professor da disciplina, convenceu-me que era deveras recorrente a temática da 

―responsabilidade socioempresarial ‖ no curso de nosso raciocínio crítico. O argumento que 

sustentava tal tendência era que o enfoque na ―responsabilidade socioempresarial  no setor 

bancário‖ daria um fecundo direcionamento ao eixo central do projeto cuja finalidade era 

resgatar a sociologia como desveladora do complexo ideológico que tenta obscurecer a 

incompatibilidade entre a reprodução do capital e a satisfação das necessidades humanas.    

 Finalizada a disciplina Estado e Sociedade, o Prof. Gabriel Vitullo aceitou ser 

meu orientador nesse desafio de investigação científica, esclarecendo que o 

desenvolvimento de tal pesquisa sobre ―responsabilidade socioempresarial  no setor 

bancário‖ não prejudicaria a retomada da temática inerente ao ―trabalho‖ numa potencial 

tese de doutorado. Compreendia, ele, noutro sentido, que o estudo desta categoria constituía 

condição básica para o entendimento das mudanças no mundo bancário, sendo, de fato, este 

segmento profissional um dos mais violentamente atingidos  pela automação, portanto, uma 

categoria vulnerável aos programas de intervenção social nos termos orquestrados pela 

iniciativa privada.         

 Vale ressaltar, que, no meio dessas discussões sobre os novos rumos da 

pesquisa, elaboramos um projeto de pesquisa incipiente. Nele incorporei as fecundas 
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sugestões do Professor Gabriel. Concorri, então, em 2008.1, à seleção do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais da UFRN, logrando aprovação. No âmbito do Banco do 

Brasil, participei de um recrutamento interno que visava a liberação de bolsas nas 

modalidades de mestrado e doutorado. Os selecionados teriam o apoio à pesquisa com 

liberação parcial do trabalho e outros incentivos institucionais. Para minha grata surpresa, 

fui aprovado. No entanto, a ―banca‖ de seleção propôs que, dentre as nossas discussões na 

tese, incluíssemos algo em torno das diferentes visões dos bancários acerca do projeto de 

Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS) levado a cabo pelo Banco do Brasil e de sua 

postura de Responsabilidade Socioambiental. O que me caiu como uma luva, vez que esse 

era justamente o foco central pensado para a nossa a pesquisa.  

 Realizadas estas preliminares considerações, faz-se mister expor os principais 

eixos temáticos, em que ora recaem os esforços analíticos e sob os quais brotam os 

problemas teóricos desenvolvidos na tese ora apresentada. Podemos considerar, enquanto 

nossa preocupação analítica básica, no próprio sentido dado à reestruturação bancária na 

esfera do Banco do Brasil que desencadeou na gestação dos programas de 

Responsabilidade Socioambiental da instituição, sobretudo, a partir do final dos anos 

noventa do século passado. Nesta perspectiva, parece crucial investigar as mediações dessa 

reestruturação com o processo global de acumulação flexível, impulsionada a partir da 

substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, tanto na esfera do capital produtivo, 

como no segmento financeiro.  

 Incorporando os fatores acima abordados e ainda incluindo os componentes da  

dimensão política, identificamos a hipótese norteadora - que alicerça  as problematizações 

do nosso objeto de estudo – qual seja, que as ações sociais desenvolvidas pelo setor 

bancário oficial integram o rol das estratégias potencializadoras de dominação do capital. 

Isso porque seguem os modelos irradiados a partir das experiências da iniciativa privada, 

cujo parâmetro é conferir substância à hegemonia da reprodução do metabolismo do 

capital, perseguindo um consenso social acerca da ―missão‖ do empresariado engajado na 

satisfação das necessidades humanas pela via dos programas de ―responsabilidade social‖. 

Assim, busca-se resgatar o papel central da empresa capitalista como ator imprescindível na 

promoção do ―desenvolvimento sustentável‖. Com efeito, tal postura assumida pelo 

discurso da ―responsabilidade socioempresarial ‖ tenta vulnerabilizar o papel do Estado 
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como gestor das políticas públicas, bem como secundarizar a ação dos  movimentos sociais 

como peças-chave na articulação política dos segmentos mais precarizados pela 

heteronomia do sociometabolismo do  capital.  A empresa, nesse arcabouço ideológico, 

deve assumir a regência das iniciativas atinentes à ―concertação social‖, em face de 

encarnar em si o ―ethos‖ da eficiência gerencial,  elemento, segundo a visão predominante 

da iniciativa privada, raro nas políticas sociais gestadas pelo poder público. Daí, a 

constatação segundo a qual o Estado (sozinho) é  incapaz de minimizar as iniqüidades 

geradas na ordem capitalista. 

  De fato, no transcurso das mediações acerca do processo de reestruturação 

bancária no âmbito do Banco do Brasil, surge um significativo número de questões carentes 

de uma análise mais apurada. A partir dos desdobramentos remontados pela tessitura 

analítica entre os dados empíricos e as categorias teóricas, objetivando trilhar do real 

caótico para o concreto pensado, surgem pelo menos duas perspectivas de análises que não 

podem ser desprezadas: i) o sentido político-ideológico da identidade do funcionalismo  do 

Banco, a partir da percepção do ideário de ―Responsabilidade Socioambiental‖ assumido 

pela instituição e que possíveis conseqüências essa postura pode aportar na cultura 

institucional do Banco; e ii ) e em que consiste o projeto de Desenvolvimento Regional 

Sustentável do BB, ou seja, quais são seus pressupostos, seus limites e suas perspectivas 

para as comunidades assistidas. Com efeito, tal esforço investigativo poderá oferecer pistas 

sobre como é tratada hodiernamente a ―questão social‖ no âmbito de uma empresa de 

economia mista de controle estatal. Talvez, confirmando a hipótese assumida nesta 

pesquisa, segundo a qual o ―social‖ na esfera das instituições financeiras públicas é tratado 

à luz da mesma lógica que permeia o discurso da ―responsabilidade socioempresarial ‖ 

peculiar ao setor privado, inclusive, no que diz respeito aos seus pressupostos ideológicos 

de legitimação social (valores, crenças e distinções), bem como às estratégias de retorno 

aos investimentos alocados nas iniciativas sociais a partir do ganho de imagem da 

instituição junto aos consumidores/clientes  via marketing social
27

. 
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No circuito empresarial, o retorno de imagem ao qual nos referimos é comumente conhecido como  ―valor 

agregado à marca‖.  De fato, na esfera da  Economia Política ―agregar valor‖ diz respeito ao processo de 

incremento de valor incorporado ao trabalho morto.Po outro lado, a crescente tendência da extração da mais-

valia relativa, em meio à dinâmica de subsunção real do trabalho vivo ao capital.  Portanto, no nosso 
entendimento, a utilização indiscriminada da categoria ―valor‖ encarna,  para além de um viés meramente de 

imprecisão teórico-conceitual, uma estratégia de embotamento de seu conteúdo crítico imanente  ancorado  
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 Neste sentido, nos desdobramentos das abordagens acerca do fenômeno da 

reestruturação bancária, surgem algumas indagações sobre as quais pretendemos nos 

debruçar no decorrer dos capítulos desta tese, dentre elas: Qual a particularidade da 

reestruturação bancária do Banco do Brasil enquanto parte de uma reestruturação produtiva 

mais geral? O que hoje significa ser um funcionário de um banco oficial e tradicional como 

o Banco do Brasil? Qual o sentido atribuído pelos funcionários do Banco às estratégias do 

programas de Responsabilidade Socioambiental da instituição? Quais são os limites e as 

perspectivas  do programa de Desenvolvimento Regional Sustentável do Banco do Brasil? 

Quais as qualificações consideradas cruciais para a formação do ―novo‖ bancário, ao 

mesmo tempo ―vendedor‖ e preocupado com  o desenvolvimento sustentável das 

comunidades em que atua? Em que medida o poder de barganha do movimento sindical 

bancário é afetado, ante essas novas determinações?   

 Assim, nas redefinições do objeto, nossa investigação tem como eixo identificar 

e analisar as dimensões e os impactos sociais do macro-projeto de ―responsabilidade 

socioempresarial  no setor financeiro‖, tomando como banco-chave o Banco do Brasil S.A. 

Nesta direção, estaremos centrando nossa abordagem no fenômeno do Desenvolvimento 

Regional Sustentável (DRS) do BB no Rio Grande do Norte e nas iniciativas levadas a cabo 

pela Divisão de Cidadania Empresarial do Banco em Brasília (DF). O campo empírico da 

pesquisa será composto, basicamente, pela Gerência de DRS do BB (RN), pelas agências 

dessa instituição em Natal (RN) e pela Direção Geral do Banco em Brasília (DF), inclusive,  

nos termos já abordados no item 3 desta Introdução.  

 Poderíamos, ainda, mencionar alguns dos passos necessários para realização do 

processo da pesquisa. Neste sentido, seguem enumerados, determinados percursos 

considerados fundantes: 

1. Fazer um enquadramento sociológico da reestruturação bancária do  Banco 

do Brasil, relacionando-a ao processo mais amplo da reestruturação produtiva 

em resposta à crise estrutural do capital. 

                                                                                                                                                                                 

nas análises de Marx e de outros seus predecessores. Tal tentativa de esvaziamento ideológico e de 
vulgarização  das  categorias ocorre similarmente em vários outros casos, inclusive,  com o conceito de 

―sociedade civil‖ sobre o qual nos deteremos adiante.   
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 2. Realizar um estudo das atuais iniciativas de Responsabilidade 

Socioambiental do Banco do Brasil, gestadas na Unidade de Desenvolvimento 

Sustentável da instituição,  pontuando as diferenciações e similaridades com as 

intervenções sociais operadas a partir do ideário da ―responsabilidade 

socioempresarial ‖ exercidas no âmbito do setor privado.  

 3. Configurar o padrão de trabalho bancário no Banco do Brasil, considerando 

atribuições tradicionais e atribuições recentes, buscando delimitar as alterações 

no perfil profissional a partir da difusão dos princípios de Responsabilidade 

Socioambiental na cultura institucional da empresa;   

4. Desenvolver trabalho de campo por meio de entrevistas com vários 

segmentos de funcionários do Banco, de diferentes áreas e cargos, buscando 

pontuar as diferenças inerentes ao processo de trabalho, bem como, demarcar os 

distintos olhares do funcionalismo, ontem e hoje, no que concerne à atuação 

social do Banco.  

   5. Obter informações atualizadas sobre o projeto de Desenvolvimento Regional 

Sustentável do Banco do Brasil, entrevistando os analistas da Unidade de 

Desenvolvimento Sustentável do Banco em Brasília (DF) e da Superintendência 

Estadual do BB no RN, bem como de pesquisa documental, junto ao  material 

produzido pelo próprio Banco; 

6. Construir um estudo acerca da controvérsia causada pelas ações de 

intervenção social voltadas para o público interno e externo do Banco - tendo 

como parâmetro os programas desenvolvidos na Divisão de Cidadania 

Empresarial do BB– consultando, sobretudo, os agentes envolvidos no 

processo: o bancário ―veterano‖, o bancário ―recente‖, o gerente executivo da 

Direção Geral, o gerente de agência e os analistas responsáveis pela condução 

hodierna de tais iniciativas sociais na esfera da Direção Geral da instituição.    

 

1.7 LÓGICA EXPOSITIVA NA ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO  
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                 A rigor, dando conseqüência à inspiração marxiana, após expor os fundamentos 

que nortearão o trabalho de pesquisa no sentido de ―captar  detalhadamente a matéria, 

analisar as suas formas de evolução e rastrear sua conexão íntima‖ (MARX, 1974:13),  

cabe, agora, o desafio de ―expor adequadamente o movimento do real‖ (Idem),  trabalhando 

o método de exposição. E, neste percurso, chegamos a estruturação ora apresentada em seis 

capítulos numa seqüência que visa melhor expor a dinâmica do nosso estudo sobre as 

metamorfoses do trabalho bancário no Banco do Brasil, investigando a dinâmica do mito da 

Responsabilidade Socioempresarial, a partir da experiência da ―cidadania empresarial‖ do 

Banco do Brasil. 

                 No segundo CAPÍTULO, intentaremos um resgate da reestruturação bancária de 

1990 a 2009, enfocando o Banco do Brasil. Neste capítulo, será salientada a expansão 

quase ilimitada do setor bancário nacional, com sua tendência à centralização e 

concentração do capital rentista. A partir daí, retomamos, como marco histórico, a Reforma 

Bancária de 1964, fato este que marcaria a fundação do Banco Central do Brasil, 

absorvendo inúmeras atribuições antes desempenhadas pelo do Banco do Brasil. Tal 

absorção de tarefas pelo Banco Central, de fato, celebrava a condução do BB aos 

imperativos do mercado, afastando-o de suas prerrogativas de Banco público-

governamental. Esta crescente aproximação do BB à concorrência intercapitalista 

financeira, ficaria ainda mais explícita com o fim da Conta Movimento, mantida entre o 

Banco Central e o Banco do Brasil, até 1986. No entanto, esta transfiguração do Banco 

atingiria seu momento predominante com a reestruturação técnico-organizacional da 

instituição, em meados dos anos noventa do século passado. A ―era FHC‖ (1995-2002) foi 

decisiva para configurar o Banco do Brasil como―Banco ágil, enxuto e lucrativo‖, bem 

assemelhado aos seus pares da concorrência privada. A retirada do Banco do Brasil do 

Conselho Monetário Nacional expressaria a sentença da subsunção do BB à lógica do 

capital rentista global, distanciando-o de seus antigos atributos de Banco público-estatal. 

Evidentemente que essas transfigurações do Banco implicariam numa ruptura identitária do 

BB para com os seus funcionários, implicando numa série de novas exigências para o 

trabalhador bancário desta instituição. Dessa dinâmica de metamorfoses no âmbito 

institucional, emergem as primeiras elaborações sobre a Responsabilidade Social do Banco 
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do Brasil. Posteriormente, já no primeiro Governo Lula, essa nomenclatura é rebatizada de 

Responsabilidade Socioambiental (RSA), disseminando-se por todas as áreas da instituição.        

 No terceiro CAPÍTULO enfocaremos a contradição central do metabolismo 

capital e seus desdobramentos manifestados em termos de crise estrutural.  Com efeito, 

trabalharemos as categorias centrais da análise marxiana, desde o Manifesto do Partido 

Comunista até os Grundrisse, passando pelas abordagens de O Capital, sobretudo, no que se 

refere à tendência de transnacionalização do capital e de incremento do trabalho morto. 

Assim, será imprescindível expor as principais conexões entre o capital produtivo e o 

capital rentista.  Remontaremos, para tanto, assunção do equivalente geral das trocas, à 

condição de capital dinheiro, objetivando demonstrar sua importância para a dominação 

abstrata e impessoal atinente à ordem capitalista. 

 Caberão às nossas pretensões investigativas desvendar a relação existente entre 

os processos de mundialização do capital e financeirização da economia, com reflexos 

sobre a dinâmica hodierna do capital financeiro global e da expansão da riqueza abstrata 

como partes de uma totalidade complexa e indecifrável observando-se, apenas, seus 

aspectos fenomênicos. Tentaremos explicar que tal dinâmica está relacionada com a intensa 

incorporação de novas tecnologias no âmbito do capital produtivo, sendo captada, de forma 

análoga, nos desdobramentos dos ciclos ―encurtados‖ de acumulação do capital rentista. 

Inegavelmente, estes processos de renovação do capital repercutem sobre as relações 

sociais, refletindo deleteriamente, em especial, sobre as classes trabalhadoras em face da 

expansão do contingente da força-de-trabalho crescentemente supérflua. Na verdade, com a 

intensidade da reprodução do capital, há, indubitavelmente, um processo de 

desmercantilização da força-de-trabalho, tornando-a crescentemente redundante na 

dinâmica da produção da riqueza em geral.  

 Neste sentido, no cenário contemporâneo, tais desdobramentos são reflexos do 

metabolismo do capital sobre a dinâmica do Estado capitalista, subordinando-o aos 

imperativos do capital financeiro como suporte para a garantia do ―equilíbrio‖ sistêmico. 

Nas economias periféricas, tal subsunção tem reflexos ainda catastróficos, pois se tenta 

conter a contradição entre o sistema financeiro e sua base monetária, a partir da atuação dos 

Bancos Centrais, seguindo as recomendações dos ditos órgãos multilaterais. Assim, na 

periferia, em quase todos os momentos, são necessárias taxas de juros elevadas, em virtude 
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da necessidade de atrair capitais voláteis em nome do equilíbrio das contas públicas. As 

exigências dos investidores internacionais, levadas a cabo na maioria das vezes pela 

atuação do Fundo Monetário Internacional, tornam-se progressivamente incisivas, 

objetivando a garantia de seus reembolsos. Com efeito, as dívidas contraídas a partir da 

promessa de pagamento por apropriações de parcelas da mais-valia a ser produzida são 

monitoradas periodicamente, por exemplo, aferindo-se o montante acumulado em termos 

do superávit primário. Estas formas de financiamento das dívidas, quase sempre, limitam a 

capacidade de investimentos sociais dos Países periféricos, contribuindo para o 

alargamento da vala comum dos indigentes do capital.  

 Por fim, neste capítulo, trataremos sumariamente das contemporâneas 

concepções sobre o mundo do trabalho atual, sobretudo, enfocando o debate inspirado  a 

partir da concepção marxista. Neste sentido, serão apresentadas as posições de alguns 

autores de indiscutível projeção dentro das ciências sociais, tais como: Ricardo Antunes, 

Claus Offe, André Gorz,  Mészáros, Moishe Postone, Teixeira, Manfredo de Oliveira,  

Giovanni Alves e Robert Kurz. A rigor, objetivando realizar tal tarefa, foram selecionadas 

algumas abordagens acerca da centralidade - ou não - da categoria trabalho. Neste sentido, 

os diálogos se darão em torno de alguns dos segmentos do pensamento sociológico atual, 

tentando delimitar as possíveis dissonâncias e convergências entre tais reflexões, com 

intuito de resgatar a atualidade das idéias sobre os sentidos do trabalho na 

contemporaneidade, na busca de pistas analíticas para pensar o ―concreto‖ das 

metamorfoses do cotidiano laboral no Banco do Brasil, apreendendo, posteriormente, como 

―concreto pensado‖.   

 Encerrando este capítulo, cuja expressão é eminentemente teórica, faremos  um 

resgate da reestruturação produtiva atinente ao modo de produção do capital,  tentando 

identificar os seus fundamentos lógico-históricos, à luz da contribuição de Marx e de 

autores inspirados em sua obra.  Aportaremos, em seguida, na sociedade capitalista 

plenamente desenvolvida do ponto de vista tecnológico, em que há uma tentativa de captura 

da subjetividade do trabalhador em termos de ―colaboração‖ entre os pares opostos. Nessas 

circunstâncias, o trabalhador compulsoriamente é convocado para compor  ―parceria‖ com 

o capital. Em primeiro lugar, porque ele é um componente da produção, agora, bem mais 

facilmente monitorado e substituído do que outrora. Em segundo lugar, pelo ―interesse 
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mútuo‖ no qual convergem patrão e empregado, nas dinâmicas da concorrência 

intercapitalista, com o propósito de assegurar a  ―sobrevivência da empresa‖ e dos postos 

de trabalho. Certamente,  o sistema do capital, em sua dinâmica de dominação abstrata, 

imprime uma contínua dosagem de ―impessoalidade‖, obstaculizando deveras a 

identificação dos considerados ―inimigos‖ a priori entre as classes sociais historicamente 

em litígio.  

   No quarto CAPÍTULO  trabalharemos os fundamentos teóricos inspiradores 

da análise, com especial enfoque para a crescente subsunção subjetiva do trabalhador ante 

aos imperativos do capital. É, a discussão teórica de fundo tendo como eixo à análise da 

relação capital X trabalho nos circuitos do avanço tecnológico. Para tanto, partimos da 

configuração do cenário macro do nosso estudo, qual seja a reestruturação produtiva global 

e a financeirização econômica como respostas contratendenciais à crise estrutural do 

metabolismo do capital. Nesta direção analítica, desenvolveremos uma reflexão crítica 

acerca da contemporaneidade, à luz das concepções sobre o trabalho e uma abordagem 

analítica sobre as novas configurações da esfera política tradicional em meio à 

reestruturação produtiva nos circuitos contemporâneos.  

 Trazendo o enfoque para o nosso objeto de estudo, discutiremos a nova 

configuração da relação capital e trabalho no setor bancário, sob os imperativos da 

automação, desnudando as conseqüências sociais do avanço tecnológico no universo 

bancário, com a crescente tendência de substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto na 

esfera do capital rentista. Finalmente, com inspiração em Marx, faremos neste capítulo uma 

elaboração lógico-histórica do progresso tecnológico na produção, conferindo um novo 

saber-fazer ao trabalhador, crescentemente submetido à dinâmica da qualificação-

desqualificante. Tal dinâmica da qualificação-desqualificante, é absorvida pelo setor 

bancário, enquanto expressão da subsunção real do trabalho vivo ao capital, em meio a uma 

tendência de transnacionalização/financeirização econômica global, orientada pela 

dominação do capital financeiro. 

 No quinto CAPÍTULO,  trataremos do fenômeno da responsabilidade 

socioempresarial  como trincheira ideológica para fins de legitimação do metabolismo do 

capital,   convertendo às empresas como atores centrais para a promoção do bem comum 

por meio de suas estratégias de intervenção social privada.  Assim, o discurso da 
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responsabilidade social privada tem como fundamento potencializar a hegemonia dos 

imperativos do mercado. Com efeito, não há, em suas determinações, como se contrapor à 

assertiva que o homem é um ser naturalmente individualista e averso à solidariedade social.  

Em tal contexto, não existe outra possibilidade de socialização que não seja mediada pela 

concorrência e pelo lucro privado. Neste cenário, as pessoas individualmente se projetam 

como protagonistas individuais de seus destinos, mobilizadas numa espécie de Sociedade 

Civil amorfa em que inexiste atividade política ativa. Emergem, então, as ações sociais do 

empresariado como formas de minimizar as assimetrias da acumulação capitalista, ou seja, 

iniciativas de apoio social aos ―perdedores‖ do jogo impessoal do mercado.  

 Neste capítulo,  trataremos das estratégias e dos fundamentos da ação social  

privada e de como ela se configura como uma extensão do projeto neoliberal, pois traz em 

si a orientação da ineficácia do Estado como gestor de políticas públicas. Neste sentido, a 

concepção da  ―responsabilidade socioempresarial ‖ se torna refratária à proposta contra-

hegemônica de resistência às determinações mercadológicas. O trabalho voluntário dos 

―colaboradores‖ assume um sentido missionário na perspectiva da intervenção social 

privada, vez que com a redução do Estado a mero garantidor do contrato social e da 

propriedade, caberá aos ―concidadãos‖ a proteção assistencial dos socialmente incapazes de 

inserção no reino das mercadorias. Cabe salientar, portanto, que o olhar da 

―responsabilidade socioempresarial ‖ está marcado pela mendicância e a comiseração, 

posto que considera os desassistidos - imersos na vala da comum da contabilidade social – 

cidadãos de segunda classe, incapazes de alçar à constelação mágica do universo das 

mercadorias.  Com efeito, fica inviabilizada uma proposição nos termos de uma esfera 

legitimamente pública, sobretudo, pelo repúdio do empresariado às mediações 

democráticas com a sociedade e com o Estado. 

 Como parte da estratégia de legitimação do discurso da ―responsabilidade 

socioempresarial ‖, está o esvaziamento crítico de categorias como solidariedade, 

cidadania, Estado e Sociedade Civil. Neste capítulo teremos a oportunidade de esboçar 

quais são as trilhas percorridas para o embotamento desses conceitos, sobretudo, no que diz 

respeito às conotações assumidas pelo termo ―sociedade civil‖. À luz de autores que já se 

debruçaram sobre esse tema, estabeleceremos um diálogo teórico com o propósito de 

desobstruir o sentido originalmente conferido por Gramsci à Sociedade Civil e em que 
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sentido tal categoria ainda é prenhe de significados ante as novas determinações do 

metabolismo do capital.  

 Por fim, neste capítulo faremos uma retrospectiva da intervenção social privada 

no Brasil, apontando suas primeiras iniciativas de aporte filantrópico situadas ainda no 

início do século passado. Para adentrar nas estratégias desenvolvidas no âmbito das ações 

sociais do incipiente empresariado da República Velha, em que a questão social era tratada 

como um ―caso de polícia‖, segundo a famosa declaração do presidente Washington Luís 

(1926-30).  Depois realizaremos uma retrospectiva da iniciativa social privada no Brasil na 

nova república, marcada pela fundação do SESI, organismo de apoio aos trabalhadores da 

indústria e às comunidades carentes, e pelo estabelecimento da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT). Chegaremos à sofisticação das iniciativas sociais do empresariado 

brasileiro na contemporaneidade sob a forma dos programas de ―responsabilidade social‖ 

das empresas.  

 No sexto CAPÍTULO, nossa investida analítica centrar-se-á no desfecho 

representado na tessitura entre os dados empíricos da pesquisa e as bases teóricas tratadas 

até então. Será a materialização do esforço de construção do  ―concreto pensado‖.  Assim, 

traremos a público as ―vozes dos atores em cena‖, interpretando-as á luz de categorias 

teóricas críticas. Cabe salientar, que neste capítulo discutiremos as questões-chave 

relacionadas com a transfiguração do Banco do Brasil, a partir da reestruturação técnico-

organizacional vivenciada pela instituição nos anos noventa do século passado. Em 

seguida, trabalharemos as determinações do projeto de Responsabilidade Socioambiental 

do Banco do Brasil, sobretudo, a partir do início do presente século,  num contexto em que 

inúmeras tarefas e atividades do trabalho bancário foram absorvidas pelo maquinário, 

impondo um novo saber-fazer, inegavelmente, simplificado e intensificado, com ênfase na 

lucratividade do capital rentista. Tentaremos, de fato, realizar um ―retrato‖ abrangente do 

Banco do Brasil e de seus projetos de intervenção social na atualidade, tecendo a 

aproximação da problemática teórica com o movimento do real, numa dinâmica do abstrato 

para o concreto. Cremos ser relevante apontar as tendências para o futuro, especificamente, 

à luz do projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável  do  Banco do Brasil. E, em 

última instância, faremos um esforço para indicar as tendências do próprio ―trabalho‖ no 

universo bancário.   
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                 Em verdade, em nossa tese,  partimos de uma discussão de fundo: o Banco do 

Brasil, em sua identidade histórica de patrimônio nacional, constituído como um agente 

singular para o desenvolvimento socioeconômico do País e com destacado status na 

sociedade. Esta demarcação constitui referência-chave para analisar o processo de 

mutações do Banco do Brasil, emergente da reestruturação bancária, sobretudo, a partir de 

meados dos anos noventa do século passado. Nesta incursão analítica, trabalharemos a 

reviravolta institucional do Banco engendrada pelas novas determinações do capital e pelos 

direcionamentos políticos, com ênfase na hegemonia da concepção neoliberal predominante   

no poder público brasileiro pelo menos nas últimas duas décadas. Tais metamorfoses, 

marcadas pelo desemprego e pela precarização do trabalho bancário, têm como contraponto 

da empresa as ações de ―responsabilidade social‖ voltadas para a ―valorização‖ do ―público 

interno‖ por meio dos programas que focam na ―Qualidade de Vida‖ dos Funcionários 

(QVT). E, tomando por base tais mutações, enfocaremos o ―novo‖ Banco do Brasil, 

marcado por um inovado saber-fazer, com destaque para a atualização do perfil exigido do 

funcionário do Banco, cujas reconfigurações tentam convergir a necessidade de 

retroalimentação do lucro rentista com a pretensa responsabilidade socioambiental da 

instituição, com destaque para o projeto de DRS do BB, numa dinâmica que batizamos 

adiante de tentativa de engendramento do ―Banco híbrido‖. Nas considerações finais, 

caberá a reflexão sobre o futuro do bancário do Banco do Brasil, abordando crise, dilemas e 

horizontes, abrindo, assim, perspectivas para novas investigações. 
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CAPÍTULO 2 : O NOVO MUNDO DO TRABALHO NO BANCO DO BRASIL: UM 

RESGATE DA REESTRUTURAÇÃO BANCÁRIA DE 1990 A 2009 

 

“Todas as dores são suportáveis, 

quando fazemos delas uma história 

 ou contamos uma história ao seu respeito” 

Hannah Arendt 

 

2.1 A CONSTITUIÇÃO ESTRUTURAL DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL: 

UMA RETROSPECTIVA DESDE SUA FUNDAÇÃO 

 

 No intuito de demonstrar a dinâmica sob a qual se desenvolveu o sistema 

financeiro nacional, é apropriado realizar um resgate da sua constituição, enfocando, 

sobretudo, o desenvolvimento do sistema bancário nacional. Assim, por essa trilha 

investigativa, esperamos por em evidência como foi se dando a importância da sofisticação 

bancária nos diversos momentos históricos da economia brasileira. 

 O sistema financeiro nacional inicia sua importância decisiva no processo de 

industrialização brasileiro, a partir da década de trinta, como um dos instrumentos de 

fomento a este segmento. À época, o setor industrial era beneficiado por políticas de 

incentivo destinadas aos primeiros raios do ―desenvolvimentismo‖ do setor secundário. A 

rigor, a partir da década de cinqüenta se concretiza a importância dos bancos para a 

economia, sobretudo, por conta, da notória pulsação dos processos de urbanização e 

industrialização acelerados, necessitando, gradativamente, de maiores estoques de 

empréstimos e intermediações financeiras.    

 Os bancos, em certa medida, tornar-se-iam, gradativamente, mais 

independentes dos setores agrícolas e industriais a partir da década de oitenta, por ocasião 

da integralização do sistema financeiro nacional às exigências dos movimentos acirrados de 

financeirização econômica em nível mundial. De certo, as constantes crises inflacionárias 

brasileiras inerentes a este período, proporcionaram possibilidades de maiores transações de 

caráter puramente especulativo, oportunidade esta que os bancos instalados no Brasil não 
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desperdiçariam. No entanto, as maiores transformações no âmbito da esfera bancária 

nacional, dar-se-iam, a partir dos anos noventa do século passado. Sem dúvida,  com o 

acirramento da transnacionalização do capital, sob diversas formas, os bancos assumem 

uma importância vital quanto à intermediação e distribuição de significativas parcelas das 

riquezas produzidas no Brasil. Com o progresso da financeirização econômica em nível 

mundial, os bancos brasileiros vêm-se obrigados a incorporar tecnologias de ponta, em 

termos de automação bancária. Neste sentido, dar-se-ia uma verdadeira transformação na 

esfera bancária sob diversos ângulos.  

 São essas dinâmicas, que transformaram o caráter do sistema financeiro 

nacional ao longo das últimas sete décadas, que serão esboçadas, de forma mais detalhada, 

no item que se segue.  

 

2.2 A CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DE 1930 A  

2009: O PROCESSO DE ACUMULAÇÃO DO CAPITAL BANCÁRIO AO LONGO 

DE OITO DÉCADAS. 

 O Banco do Brasil fundado, em 1808, por D. João VI, quando da vinda da 

família real portuguesa para o Brasil. No século XIX, configurou-se como a primeira 

instituição bancária nacional. A sua função era exclusivamente prestar serviços bancários 

aos nobres da corte. Na realidade, servir às classes mais abastadas configurava a exclusiva 

função do nosso sistema financeiro nacional em seus primórdios. Na República Velha, o 

papel desempenhado pelos bancos era eminentemente emitir notas de crédito aos grandes 

latifundiários nacionais, colaborando para o escoamento da produção agrícola com a 

emissão de guias para a exportação de tais gêneros, sobretudo, o café. Inexistia, portanto, 

quaisquer políticas de incentivo à  profusão de outros segmentos da economia que não fosse 

o primário, bem como não era relevante  a promoção de políticas sociais por parte dos 

primeiros banqueiros nacionais.  

 A partir da chamada revolução de 1930, intensifica-se o processo de acumulação 

capitalista no Brasil, sobretudo, pelo progresso do incipiente setor industrial. Nesse cenário 

de crescimento do setor secundário no Brasil, os bancos passam a disponibilizar linhas de 

crédito para tal segmento da economia. Paralelo a essa postura, o governo Getúlio Vargas 
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passou a adotar um direcionamento de partes dos lucros do setor agro-exportador, sob a 

forma de impostos, para subsidiar parcelas dos investimentos do capital industrial. Na 

realidade, essa transferência intersetorial poderia em parte ser realizada pelo setor bancário 

por meio de um diferencial de preços cobrados aos investimentos na indústria, 

incrementando os fundos de incentivo à industrialização. No entanto, a fórmula mais usual 

posta em prática à época foi a de diminuir o preço do dinheiro (juros) para a indústria em 

detrimento de um aumento de taxas de juro para a agricultura. Sobre isto comenta 

Francisco de Oliveira: 

 

A destruição das regras do jogo da economia agrário-exportadora 
significava penalizar o custo e a rentabilidade dos fatores que eram 

tradicionalmente alocados para a produção com destino externo, seja 
confiscando lucros parciais (...), seja aumentando o custo relativo do 
dinheiro emprestado à agricultura (baseado simplesmente que o custo do 
dinheiro emprestado à indústria fosse mais baixo). (OLIVEIRA, 1981 p. 
14)  

  

 Puxado por medidas estatais, o setor industrial brasileiro começa a ganhar 

robustez, a partir dos anos trinta do século passado. As bases para a reprodução ampliada 

do capital estavam postas. Se de alguma forma a financeirização do setor secundário teve 

por base a apropriação de parte de lucros do setor primário, este, por sua vez, conseguia 

manter uma boa margem de lucratividade, em virtude do baixíssimo valor da força-de-

trabalho campestre. Vale ressaltar, todavia, que somente nos anos cinqüenta o setor 

industrial brasileiro figuraria como significativa parcela da renda nacional.  

 Havia, contudo, desde os anos trinta, um processo de urbanização das grandes 

cidades brasileiras, isto se dava, sobretudo, pelas perspectivas de ocupação na incipiente 

indústria
28

. Não se pode negar, inclusive, a formação de grandes contingentes do exército 

industrial de reserva, aos quais eram destinadas precárias condições de sobrevivência. Com 

efeito, podem-se vislumbrar, nesse período, conseqüências como a ―favelização‖ de grande 

número de pessoas em torno das maiores cidades brasileiras. Os problemas do espaço 

                                                           
28

 Sobre essa migração de contingentes da agricultura para as zonas urbanas em busca de oportunidades no 

incipiente setor industrial – inclusive, por significativa parcela dos imigrantes europeus chegados no Brasil a 
partir do final do século XIX – ver  Caio Prado Jr.,  História Econômica do Brasil (1986), Ed. Brasiliense,  

São Paulo (SP).   
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urbano iriam se multiplicar ao passo que também crescia a industrialização. Revelava-se, 

neste aspecto, que desde o início, o caráter fundante da industrialização brasileira foi  

acompanhado de elementos de concentração de renda  e discriminação social. 

 Com o crescimento das cidades, amplia-se o leque de serviços a serem 

prestados, dentre estes, cresce o setor terciário. O incipiente segmento financeiro nacional 

passa por alterações objetivando atualizar-se para as novas necessidades de incremento do 

sistema de pagamento nacional e para a consecução de um maior volume de crédito no 

âmbito do cenário de progresso da indústria. Outras demandas sociais exigem novos 

empreendimentos, inclusive, nas áreas de transporte, saúde, moradia e entretenimento. Com 

todas essas metamorfoses no cenário socioeconômico das metrópoles brasileiras, o terciário 

absorveu a maior parcela da força-de-trabalho entre 1939 e 1969. Segundo dados de 

Francisco de Oliveira, o setor representava entre 53% a 55% do PIB nacional, enquanto a 

população economicamente ativa abrangia, no mesmo período, 24% a 38% da população 

geral. O autor ainda comenta que essas taxas de ocupação poderiam supostamente ser 

creditadas à incapacidade de absorção dos postos de trabalho pela agricultura e pelo setor 

secundário. No entanto, nosso autor levanta preferencialmente a tese segundo a qual tais 

conseqüenciais sociais se deveram ao modelo de desenvolvimento assumido a partir das 

precárias bases de acumulação brasileira, no âmbito do processo da incipiente 

industrialização
29

. Nas palavras do autor: 
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 Francisco de Oliveira demonstra que a partir do avanço significativo da indústria nos anos cinqüenta, há 

uma retração do setor terciário no que tange à criação de postos de trabalho. De fato, com o recrudescimento 

do setor secundário, as taxas de emprego no setor de serviços passam a figurar, muitas vezes, negativamente, 

comparadas aos períodos precedentes. Já no início da presente década, no entanto, o setor industrial brasileiro 

se mostra incapaz de gerar significativos números de postos de trabalho. Em estudo realizado pela companhia 
de investimento Alliance Capital, dos E.U.A., publicado no jornal O POVO na edição de 21.10.2003, revela-

se a crescente eliminação de número de postos de trabalho no setor industrial, avaliando as vinte maiores 

potênciais econômicas de 1995 a 2002. Na pesquisa, foi constatada uma redução de postos de trabalho na 

maioria das economias analisadas. O Brasil reduziu, no período citado, 20% dos empregos industriais, 

seguido, pela ordem, por Japão 19,1%, China 15%, Reino Unido 12,4%, Rússia 11,7%, Coréia do Sul 11,6%, 

E.U.A 11,3%, Suécia 6,9%, Alemanha 5,6 % e França1,9%. Mantiveram-se, praticamente estáveis: Itália, 

Índia, Austrália, Holanda, Malásia e México. Apresentaram índices de crescimento de postos de trabalho no 

setor industrial, apenas, Taiwan 4,7%, Filipinas 6,9%, Canadá 22% e Espanha 24,6%. Segundo a Alliance 

Capital, a redução dos empregos, na maioria das economias, deu-se em função do aumento da produtividade 

na indústria e a retração do consumo. Ainda para os especialistas da Alliance, os índices, surpreendentemente 

positivos, de Espanha e Canadá se devem ao crescimento econômico desses Países, sobretudo, pela assinatura 

de pactos comerciais regionais, que elevaram a demanda, provando o aquecimento do mercado de trabalho. Já 

num contexto mais recente,  segundo levantamento do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial, disponível in <http://www.iedi.org.br>, houve uma retração da  produção física industrial brasileira 

da ordem de 7,4% em 2009, representando a maior queda desde 1990 (contração de 8,9%). ―A crise global e 

http://www.iedi.org.br/
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 o crescimento do terciário, na forma em que se dá, absorvendo 
crescentemente força-de-trabalho, tanto em termos absolutos como 
relativos, faz parte do modo de acumulação urbano adequado à expansão 
do sistema capitalista no Brasil; não se está em presença de nenhuma 
„inchação‟, nem de nenhum segmento “marginal” da economia. (Opt. cit. 

31)      

    Segundo Jinkings (2002), a procura por créditos a partir dos anos 30, motivou o 

incremento do setor financeiro nacional. Com a expansão da indústria, do comércio e do 

mercado interno, os bancos nacionais tiveram de abrir novas agências e novas linhas de 

crédito. Foi se configurando um verdadeiro sistema financeiro nacional, posto que, na 

República Velha, a presença de instituições financeiras estrangeiras dominava as operações 

de financiamento à agricultura, principal função bancária da época. Várias medidas 

governamentais foram tomadas a fim de adaptar o sistema financeiro brasileiro à nova 

configuração capitalista. 

 Na realidade, essa nova configuração do sistema financeiro nacional se dava 

justamente pelos imperativos do capital produtivo. Havia a necessidade de um sistema 

bancário que facilitasse a nova articulação entre indústria e comércio. Dever-se-ia, sem 

dúvida, ter uma maior velocidade na distribuição e emissão de títulos e valores, condição 

sine qua non para a circulação ampliada do capital produtivo. Neste sentido,  é  salutar 

reproduzir os dados de Evaldo Vieira, citados por Jinkings, acerca da evolução do setor 

bancário brasileiro de 1922 a 1939: de 249 estabelecimentos bancários existentes em 1922, 

sendo 67 bancos e 182 agências; passa-se a 1.018 estabelecimentos em 1949, sendo 277 

matrizes e 741 agências. Pode-se medir, pela substancial expansão de bancos no período, o 

esforço articulado entre capital bancário, estado e capital produtivo no sentido de promover 

uma nova fase da reprodução do capital em termos de Brasil.  

 No período relacionado à guerra e ao pós-guerra, o crescimento do setor 

bancário brasileiro não parou. Segundo Jinkings, este fato  deveu-se à introdução de altas 

taxas inflacionárias, beneficiando o setor financeiro, principalmente, no que diz respeito às 

operações especulativas. A autora cita dados de Singer sobre o crescimento inflacionário na 

cidade do Rio de Janeiro, durante o período dos meses de 1946 o índice cresce de 10% para 

                                                                                                                                                                                 

seus efeitos sobre as expectativas dos empresários e sobre a demanda externa foi o principal determinante da 

queda da atividade industrial‖, segundo a pesquisa que teve ―perfil generalizado e atingiu as quatro categorias 
de uso e vinte e três dos vinte e sete ramos pesquisados pelo IBGE‖. Adiante veremos números recentes sobre 

os efeitos da chamada Crise Financeira Global que assolou o final da presente década.  
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16%, chegando a 1947 ao patamar de 22%. Durante o período que sucedeu à segunda 

grande guerra, houve um fluxo de capitais intenso na economia mundial, tais fluxos 

influenciariam na contextualização do sistema financeiro do Brasil à época. Neste sentido, 

muitos pequenos bancos brasileiros acabam sendo extintos ou absolvidos pelos maiores. 

Dá-se um primeiro momento de expressiva concentração e centralização do capital 

bancário em termos brasileiros. Segundo do Evaldo Vieira, o número de sedes dos bancos 

caiu de mais de 1.000 para 419 no ano de 1949, com o número de agências crescendo 

ininterruptamente, no mesmo período, passando de 1.565 em 1945 para 2.012 em 1949.   

 O Brasil passa a revelar um intenso crescimento econômico a partir dos anos 

cinqüenta. Com o apoio governamental, sobretudo, no governo Juscelino Kubstichek 

(1956-61),  cuja marca era  dos ―cinqüenta anos em cinco‖. O País, ajudado por vigorosos 

investimentos direto externos, experimenta um crescimento industrial, jamais visto. De 

fato, não se pode negar o auxílio infra-estrutural do Estado, tais como o beneficiamento do 

aço pela Companhia Siderúrgica Nacional e o refino do petróleo pela estatal Petrobrás. 

Neste cenário, urge a necessidade de ampliação do sistema financeiro nacional. Os bancos 

não mais poderiam se restringir às ações mediadoras entre produção e circulação. A partir 

do incremento industrial vivenciado à época, com a acentuada participação do capital 

externo, foi preciso a atuação firme do setor bancário brasileiro em carteiras de exportação 

e importação. Com efeito,  foi necessária a ampliação das linhas creditícias a fim de dar 

conta do novo cenário econômico nacional, agora, com um aumento considerável das 

exportações30 brasileiras. 

                                                           
30

  Destaca-se, por sua eficiência e eficácia, sobretudo, a partir dos anos cinqüenta, a atuação da Carteira de 

Comércio Exterior do Banco do Brasil (CACEX), criada em 29 /12/1953. Esta carteira do maior banco oficial 

do Brasil representou, por muitos anos, a porta de entrada e de saída para o mercado externo, tornando 

possível o escoamento da produção industrial destinada às exportações. Este instrumento de política de 

governo foi remodelado (para não dizer extinto), durante o governo de concepção neoliberal de Fernando 

Henrique Cardoso. Cabe lembra que na administração de FHC foi privatizada ou extinta grande parte do 

patrimônio público do Estado, inclusive, boa parte dos bancos públicos; empresas tradicionais e estratégicas, 

como a CSN e a Vale do Rio Doce.  O sistema nacional de telefonia (Telebrás) e o setor de  distribuição de 

energia elétrica não escaparam da volúpia privatizante dos anos noventa do século passado. O incomum das 

privatizações brasileiras, levadas a cabo na gestão neoliberal citada, foi que a maior parte dos recursos 

destinados a tais privatizações tinham como fonte de financiamento recursos  do próprio Tesouro Nacional, 

por intermédio, do Banco Nacional de Desenvolvimento Social-BNDES. Após uma década do afã de 

privatizações retro citado, o BNDES passa amargar inúmeros casos de calote em função de dívidas adquiridas 

pelas patrocinadoras das ―privatizações‖ brasileiras. O próprio BNDES se vê obrigado a renegociar tais 
dívidas em condições desfavoráveis (como no caso da Eletropaulo) sob pena de tais ―negócios‖ serem 

convertidos na rubrica ―Créditos em Liquidação‖ – calote irrecuperável.   
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 O crescimento do mercado interno e externo para os produtos brasileiros gerou 

a necessidade da ampliação de postos de atendimento bancários. Assim, na busca de 

financiamentos para suas demandas, pessoas físicas e jurídicas recorrem, cada vez mais, 

aos bancos em operação na década de cinqüenta. O sistema financeiro nacional, no entanto, 

persiste em sua tendência de concentração e centralização. Segundo dados de Vieira31, em 

1950 existiam 413 bancos com 2.183 agências, enquanto, em 1959, havia 344 bancos para 

4.792 agências. Vale ressaltar que o crescimento do número de agências acompanhou a 

conotação do desenvolvimento nacional da época. Na realidade, o processo de crescimento 

nacional se desencadeou centralizado nas regiões situadas do centro-sul brasileiro, com 

especial destaque para a região compreendida pela cidade de São Paulo e suas imediações. 

O norte e o nordeste do Brasil praticamente foram alijados do fenômeno do crescimento 

econômico nesse período. De fato, estas regiões ainda hoje convivem com práticas 

rudimentares na agricultura, além da pouca relevância no segmento industrial brasileiro. 

Para se ter uma idéia da centralização financeira no País a partir dos anos cinqüenta, das 

5348 agências bancárias existentes no Brasil em 1960, 1910 se situavam em São Paulo.  

 Vale ressaltar, ainda, que a situação das regiões norte e nordeste não era pior, 

em termos de atendimento bancário, dada a presença, em muitos municípios, de bancos 

oficiais, com especial destaque para o Banco do Brasil. A presença dos bancos oficiais se 

justificava pela adoção de políticas públicas de financiamento e apoio à agricultura e a 

incipiente indústria da região. De fato, na maioria dos casos, as instituições bancárias 

oficiais situadas em ermas localidades do Norte-Nordeste apresentaram ininterruptos 

exercícios deficitários. Contata-se, então, que a lógica de manutenção de agências nestas 

cidades não correspondia aos estritos interesses do mercado rentista. Antes representaram 

expressões de uma política de integração nacional, embora que a inserção de tais tentativas 

de modernização via instalação de agências bancárias em localidades de difícil provimento, 

se revelassem, com o tempo, insuficientes para promover o desenvolvimento econômico e 

social dessas regiões. 

 Na década de sessenta do século passado, foi emblemática a reforma bancária 

promovida pelo governo ditatorial do General Castelo Branco (1964-67). Na realidade, tal 

reestruturação do sistema financeiro nacional representou mais um incentivo à 
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concentração do capital bancário. Assim, sob o argumento de tornar o sistema financeiro 

mais internacionalizado, houve um conjunto de medidas cuja essência foi o beneficiamento 

ao grande capital interno e externo. Na realidade, houve uma maior aproximação entre o 

poder do Estado e o capital monopolista, via sistema bancário, com o propósito de garantir 

linhas de crédito ao empresariado nacional e estrangeiro. Essa aliança, inclusive, não 

deixou de ser uma reedição do que já ocorrera em nível político, quando forças 

antidemocráticas e reacionárias, contanto com ajuda externa, decretaram o golpe de estado, 

em abril de 1964. Sob o argumento do eminente ―perigo vermelho‖, militares, políticos 

conservadores e representantes do capital (externo e interno) se aliaram a setores da classe 

média brasileira, objetivando a tomada do poder pela força. Isto ocorreu com marcantes 

casos de repressão política e flagrantes momentos de desrespeito aos mais básicos direitos 

humanos. Sobre esse obscuro momento da vida nacional comenta Ianni:  

 

Desde que se instalou a ditadura se viu fortemente induzida a organizar e 
centralizar a violência estatal, em conformidade com a violência da 

acumulação monopolista. Tanto assim que o desenvolvimento capitalista 
no Brasil ingressou numa fase especial: cresceram a concentração e a 
centralização do capital, reforçando-se o poder do capital monopolista, 
altamente articulado com o poder estatal, e em conformidade com as 
determinações do imperialismo; formaram-se e desenvolveram-se 
associações e fusões de empresas. Ao mesmo tempo em que se 
desenvolviam as forças produtivas e as relações de produção, tanto na 
indústria como na agricultura, na cidade e no campo, desenvolveram-se e 

ganharam amplo predomínio os monopólios. (IANNI apud JINKINGS p. 
38)  

 

 Em razão do golpe, houve um predomínio do capital estrangeiro na economia 

brasileira. Ajudado, também, pelo momento de aumento de composição orgânica do capital 

na economia mundial, o Brasil desfere uma retumbante escalada de crescimento. As 

multinacionais multiplicavam seus investimentos respaldados pela aliança com o poder 

político militar. Este avanço da ampliação do capital no Brasil ficou conhecido como ―o 

milagre brasileiro‖. O sistema financeiro nacional, então, sofre uma intervenção branca por 

parte do Estado, justamente para torná-lo ainda mais ágil aos interesses do capital 

monopolista, sobretudo, externo. O capital, nestas circunstâncias, avança sobre áreas até 

então inexploradas. Tudo em nome da ampliação do raio de ação capitalista nos tempos da 
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―modernização conservadora‖. Francisco de Oliveira descreve, desta maneira, como o 

capital monopolista se expandiu neste período: 

 

A homogeneização monopolista não somente é uma necessidade de 
proteção de mercados, mas, principalmente, uma necessidade da 
expansão das empresas monopolísticas em áreas e setores da economia 
ainda não sujeitas ás áreas de monopolização. Assim, mantendo-se alta 
taxa de lucro potencial nas áreas e setores ainda não monopolizados, 
forma-se um superexcedente nas superempresas que alastram sua 
influência e seu controle a outras áreas da economia  (Op. cit. p. 71)    

      

 Neste cenário, a Reforma Bancária, expressa pela Lei n. 4595, de 31.12.1964 e 

a Reforma do Mercado de Capitais, Lei n. 4728 de 14.07.65, conjuntamente ao Plano de 

Ação Econômica do Governo (1964/66), deram o tom da nova regulação do sistema 

financeiro nacional. Vale lembrar que essas leis foram aprovadas por um Congresso sem 

vitalidade e abatido pelas cassações e perseguições políticas inerentes à época. Essas 

reformulações inseriram um novo tipo de atuação do capital financeiro, agora, com maior 

liberdade para atuar na intermediação de mercado de capitais. O capital financeiro se tornou 

mais autônomo permitindo a ampliação de seus tentáculos. Abria-se, com isto, o mote da 

subordinação do capital produtivo ao capital financeiro. Enfim, a acumulação fictícia e 

especulativa do capital financeiro estava liberada no raio de atuação brasileiro. Além disso, 

incentivava-se a concentração do capital bancário – sobretudo estrangeiro – incitando ainda 

mais à internacionalização do sistema financeiro nacional. O regime militar, por meio dos 

agentes fiscalizadores,  exerceu acirrada fiscalização no mercado bancário, inclusive, 

operando intervenções e fiscalizações nos bancos, caso as julgassem necessárias.     

    A reforma bancária foi um instrumento que viabilizou a consolidação do 

controle do capital monopolista no País. Neste desiderato, contribuiu firmemente para 

concentração da riqueza nacional, desprezando quaisquer proposições no sentido de uma 

política de democratização do crédito para as classes menos favorecidas, ou mesmo para os 

segmentos das pequenas e médias empresas nacionais. A reforma bancária colaborou para 

ampliação da rede créditos para subsídio ao grande capital monopolista. Além disso, 

permitiu uma oligopolização do sistema financeiro nacional. Para se ter uma noção, de 

1964 a 1972, cerca de 135 bancos foram incorporados a outras instituições, ao passo que, 
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no mesmo período, 10 bancos sofreram processos de fusão. No mesmo período, o número 

de agências e postos de atendimento bancários pelo País só se multiplicava. Segundo 

Jinkings, somente o grupo Bradesco saltou de 200 agências em 1964 para 1.916 em 1985. 

No mesmo período, esse banco passou de um quadro de 4.000 funcionários para 159 mil. 

Conclui-se, pelos números citados, um exemplo de centralização no segmento bancário 

nacional, fruto da reforma de 64.     

 A reforma bancária, também, intensificou a concorrência interbancária entre os 

grandes bancos, pois ampliaram suas bases de clientes ao passo que davam os primeiros 

passos para especialização em vendas de produtos bancários. Com isto, o setor de 

atendimento dos bancos passou a ser incrementado, bem como se dava, no mesmo período, 

a corrida pela incorporação do arsenal tecnológico, sobretudo, a partir dos anos 60 do 

século passado, mormente com o advento dos primeiros CPDs. Os grandes bancos 

passaram a dominar 43% dos depósitos bancários em 1970. Vale ressaltar que os grandes 

conglomerados, em 1965, retêm cerca de 32% dos depósitos. Sobre as transformações 

efetivadas a partir da Reforma Bancária de 1964, comenta Jinkings: 

 

Implementadas ainda nos anos 60, tais reformas criavam mecanismos de 
controle e fiscalização da moeda e do crédito na economia, estruturavam 
o mercado de capitais, institucionalizavam a correção monetária na 

remuneração de aplicações, permitiam aos agentes financeiros do País 
tomar empréstimos externos e repassá-los inteiramente, articulando o 
sistema financeiro nacional ao internacional (Op. cit. 46)      

 

 O setor financeiro nacional crescia em descompasso com o setor produtivo. 

Segundo Jinkings, nos primeiros anos da década de setenta o capital bancário representava 

6,3% do Produto Interno Bruto, dando um salto para 19,5%,  no final da década de oitenta 

do século passado. Com o acirramento da concorrência entre os bancos, o governo, na 

tentativa de impor regras a esse mercado, fez baixar normativos com vistas a regular e 

homogeneizar a atuação dessas instituições. Quiçá, o mais importante marco deste conjunto 

de medidas que se sucederam entre os decênios de 60 e 70 foi justamente a fundação do 

Banco Central do Brasil em 1967. Neste momento, o Estado criou um efetivo meio de 
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normatização e fiscalização dos bancos nacionais e estrangeiros com sede no Brasil
32

. O 

BC foi ao longo dos anos incorporando inúmeras outras funções, tais como: a emissão de 

moeda, controle da saúde financeira dos bancos, tesourarias regionais, controle cambial, 

dentre  outras, que objetivaram conferir solidez ao sistema bancário brasileiro. 

 A automação dos bancos começa a se intensificar de forma ainda mais 

agressiva, a partir dos anos setenta do século passado com a disseminação, dos CPDs e dos 

primeiros grandes computadores de ―alta‖ performance. Esta incipiente corrida tecnológica 

foi mais um fator decisivo para a centralização e a concentração no setor bancário nacional, 

em face do alto custo para se obter tal nível de incremento tecnológico. Isto foi mais um 

fator que contribuiu para a ―nacionalização‖ dos bancos regionais. Os bancos cujas 

atuações eram regionalizadas, a partir de 1970, passam a multiplicar sua atuação no 

mercado brasileiro; ou por outro, corriam o risco de ser extintos, fundidos ou absolvidos. 

Jinkings relata quais foram as  principais conseqüências deste processo de ―automação‖ no 

âmbito do setor bancário brasileiro: 

 

a) aumento do mercado, com possibilidade de atração de maior número 
de clientes (com crescimento da captação de recursos) através da oferta 
de novos produtos e de melhor qualidade, sob a égide da „eficiência e 

rapidez‟; b) agilização do fluxo de informações para administração, 
facultando uma aplicação dos recursos disponíveis com maior prontidão 
e, portanto, incrementando a rentabilidade dos bancos. c) redução dos 
custos através da produtividade do trabalho. (Op. Cit. 45) 

 

 Pode-se acrescer à lista acima, também, o surgimento do arsenal tecnológico 

propriamente dito – incluindo as primeiras máquinas eletrônicas e os incipientes programas 

de computação – voltado exclusivamente para o setor bancário. O Brasil certamente não foi 

o primeiro País a adotar tais sistemas ―avançados‖. Os Estados Unidos e a Europa já faziam 

uso dessa tecnologia antes da absorção brasileira.  
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 Na realidade,  Jinkings lembra que a atuação dos bancos estrangeiros no Brasil seguia certas normas. O 

lema governamental era realizar uma política de liberalização financeira igual à recebida pela rede bancária 

brasileira noutros Países. No entanto, este fato não representou um impasse para a financeirização da 

economia brasileira. Neste período ocorreram inúmeros consórcios de investimento entre bancos brasileiros e 

estrangeiros, assumindo a intermediação financeira de investimentos e captação no exterior. Neste sentido, 

não se pode deixar de registrar a notável ―colaboração‖ do setor financeiro nacional para a formação de 
grandes dívidas externas que depois iriam – juntamente à crise do petróleo – decretar o ―fim do milagre 

brasileiro‖, por volta dos primeiros anos da década de setenta do século passado.  
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  Nesse cenário, o setor financeiro segue rumo aos ―gloriosos‖ anos oitenta. 

Nesta década, o setor bancário vai acumular longos períodos de lucratividade. Estes lucros 

acumulados se deveram, em grande parte, às altas taxas inflacionárias do período. Ao passo 

que a população e o setor produtivo se contorciam nos períodos inflacionários, os bancos 

aumentavam suas margens de lucros garantidas pela indexação inerente às operações 

bancárias, conforme as regras concebidas à época. Além disso, o clima inflacionário foi 

propício para a propulsão das operações baseadas e da especulação financeira. O clima de 

estagnação econômica do Brasil levou o País à decretação de moratória do pagamento de 

cotas da dívida externa do País. A dificuldade reproduzida pelo cenário econômico no 

período levou alguns economistas considerarem a década de oitenta como ―perdida‖, mas o 

setor financeiro nacional, por sua vez, nunca havia progredido tanto. Na realidade, a 

tendência de fortalecimento do setor bancário nacional, já apontado desde a Reforma 

Bancária 64, seria confirmada na década de oitenta. 

 Faz-se mister ressaltar que, apenas no período compreendido pelo sucesso 

efêmero do Plano Cruzado, de 1985 a 1986, os bancos não mantiveram seus patamares de 

alta lucratividade. Neste período, houve uma retração do setor bancário nacional. Na 

realidade, com a contenção – mesmo que passageira – da espiral inflacionária brasileira, o 

segmento financeiro se viu obrigado a realizar suas operações sem contar com a 

―automática‖ lucratividade garantida pela inflação descontrolada. Além disso, a margem de 

manobra para efetivação de negócios especulativos reduzira consideravelmente. Neste 

cenário, segundo Accorsi33, foram fechadas, de 1985 a 1986, em torno de 1.000 agências 

bancárias em todo País. O mesmo pesquisador relata que no período foram demitidos cerca 

de 120 mil bancários, além de serem implementadas políticas de seletividade da clientela 

pelos bancos.      

 A partir de 1987, com a queda do prestígio do Plano Cruzado, os bancos 

retomariam suas folgadas bases de lucros. Vislumbrava-se, contudo, outro grande desafio 

para o setor, a saber, conquistar o espaço necessário na Constituinte de 1988 para a 

aprovação de suas ―reivindicações‖. Nesse sentido, os banqueiros e o empresariado 

nacionais, apoiados pelo grande capital externo, empunharam, em primeira mão, as 

demandas neoliberais. Neste sentido, as associações de classe dos banqueiros nacionais 
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incitaram os constituintes a aprovar a liberalização geral e irrestrita do mercado financeiro. 

Com efeito, os banqueiros e seus aliados defenderam bandeiras acerca da exclusão do 

Estado nas questões referentes à regulação econômica, junto aos parlamentares-

constituintes conservadores reunidos em torno da facção que ficou conhecida à época como 

―centrão‖. Além disso, realizaram incursões no sentido de obter limitações para a atuação 

dos bancos oficias no sistema financeiro nacional, cogitando até mesmo, os mais 

empedernidos neoliberais, a  exclusão dessas instituições do setor bancário do País.  

 Dentre as reivindicações dos representantes do capital rentista atuantes no 

Brasil, estava não impor limitações à inserção do capital externo no Brasil, sobretudo, no 

sistema bancário nacional, revelando a condição assumida por este segmento de ―sócio‖ 

menor do capital financeiro internacional. No entanto, o clima de redemocratização da 

República não era favorável à absorção de parte das reivindicações da banca nacional (e 

internacional) e do empresariado. A limitação dos juros em 12% anuais aprovada no texto 

constitucional revelara o equilíbrio de forças no âmbito das disputas na arena da 

Assembléia Constituinte de 1988.  Há de se ressaltar, todavia, que tal limitação de juro 

nunca foi posta em prática desde a promulgação da Carta Constitucional ora referida. Na 

realidade, as demandas reclamadas pelos representantes do setor financeiro, iriam, em sua 

maioria, ser efetivadas na próxima década, sob orientação dos governos de concepção 

neoliberal de Fernando Collor (1990-1992) e FHC (1994-2002). Vale ainda lembrar todo o 

empenho deferido pelos organismos multilaterais de financiamento (Banco Mundial, BIRD 

e FMI) no sentido da efetivação de tais diretrizes liberalizantes.     

 O setor bancário nacional entraria assim na década de noventa apresentando  

seguidos exercícios lucrativos. No governo Collor  foram implementadas várias medidas no 

sentido de conferir maior volatilidade aos fluxos financeiros internacionais. Com efeito, o 

Brasil se inseria crescentemente no circuito da financeirização internacional, de forma 

dependente e subordinada, num ambiente cuja predominância era eminentemente da 

acumulação rentista em termos mundiais. O Brasil começa a fazer parte, de forma mais 

visível, da dinâmica do capital volátil. Nesse sentido, havia a necessidade, segundo a 

concepção neoliberal, de liberalização dos mercados financeiros mundiais, objetivando o 

livre trânsito do grande capital transnacional. Estava começando, a partir de então, o 

reinado da mundialização financeira do capital em termos de Brasil, sendo ele inserido no 
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circuito global das finanças de forma submissa aos imperativos financeiros das economias 

centrais.  

 Nesta perspectiva, enquanto nos anos anteriores o capital privado internacional 

se inseriu na América Latina, predominantemente por investimentos externos diretos, 

priorizando os investimentos no capital produtivo, a partir dos anos noventa a A.L. foi 

incluída, de forma subalterna, nos circuitos de revalorização de capitais especulativos de 

curto prazo. A rigor, essas modalidades de investimentos, quando realizadas em Países 

vulneráreis, deixam marcas deletérias para a economia nacional, sobretudo, porque exigem 

um taxa de juros elevada para a sua remuneração e pelo fato de não gerarem mediação com 

o capital produtivo. Neste cenário, desenrola-se uma disputa entre os Países cuja motivação 

é a atração desses capitais, objetivando o pagamento de dívidas contraídas em curto prazo. 

Foi por esse viés que houve o estrangulamento das contas públicas não somente do Brasil, 

mas como da maior parte dos Países de economias consideradas ―periféricas‖ da América 

Latina.  

 Pareceu mesmo que o modelo de desenvolvimento, experimentado desde 1930, 

havia se esgotado. Neste sentido, o País buscava uma alternativa desenvolvimentista 

baseada nos ditames do ―Consenso de Washington‖, ou seja, de liberalização econômica. 

Com efeito, ocorreu a abertura indiscriminada das fronteiras brasileiras, inclusive, para o 

grande capital especulativo mundial. À época, significativa parte da classe política e 

intelectual brasileira avalizou tais medidas, salientando que não havia outro caminho a 

seguir para além dos imperativos do mercado e da globalização.  

 Assim, numa fase posterior ao governo Collor, houve a implantação progressiva 

do Plano Real, a partir de 1993. Em síntese, o novo plano se destinava a estabilizar a moeda 

nacional. No entanto, no bojo das medidas de ajuste, marcavam presença muitas medidas 

de cunho neoliberalizantes. Desta forma, ainda houve um maior impulso para liberação dos 

mercados, inclusive, o financeiro. Neste sentido, aos poucos, o grande capital bancário 

externo se fazia cada vez mais presente na economia do País.    

 Nos primeiros anos da década de noventa, o capital internacional começava a 

entrar com solidez em nosso sistema financeiro. De fato, medidas governamentais foram 

tomadas no sentido de facilitar o livre acesso deste capital. A rigor, o capital bancário 
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externo poderia adentrar no mercado financeiro nacional por três vias básicas de acesso: 1. 

pela instalação direta de redes de agências e sedes; 2. por participação acionária em 

instituições financeiras nacionais; e 3. pela incorporação de bancos nacionais, seja por 

privatização ou aquisição direta. No caso brasileiro, ficou patente para os banqueiros 

externos a vantagem econômica se optassem pelas duas últimas alternativas. Na verdade, 

por exigência dos organismos internacionais de controle externo – FMI e Banco Mundial - 

o Brasil promoveu um vasto programa de desestatização. Na realidade, tal diretriz 

priorizava a ampliação dos capitais externos na economia brasileira. Nesta perspectiva, os 

bancos oficiais – estaduais e federais – representavam uma fatia privilegiada do mercado 

financeiro brasileiro a ser incorporada pelos investidores externos. Neste sentido, o governo 

FHC não se constrangeu em realizar o maior programa de privatização da história 

brasileira.  No que diz respeito ao atrativo mercado do setor bancário nacional, as 

autoridades brasileiras se comprometeram em leiloar quase todos os bancos estaduais e 

algumas instituições financeiras federalizadas.  

  Na realidade, as medidas de liberalização econômica no setor financeiro 

nacional logo se mostraram deveras eficientes. Atraídos pelos altos índices de lucratividade 

deste segmento da economia, os investidores externos ampliaram significativamente sua 

participação no mercado brasileiro. Segundo dados do DIEESE
34

, em 1992, a participação 

dos bancos estrangeiros, com controle do capital externo, no número de ativos no segmento 

bancário nacional representava 6,9% Já em 2000, esta participação subiria para 27,4%. No 

mesmo estudo, o DIESSE constata, que, no mesmo período, há uma redução da 

participação dos bancos estatais, passando de 52,7% para 36,5%. A participação dos bancos 

privados nacionais manteve-se quase que inalterada no período. Confira na Tabela abaixo a 

evolução da participação do capital estrangeiro de 2001 a 2006, segundo dados do Bacen 

(2007):  

Evolução da Participação Estrangeira - (%) - 2001/2006 

Ano Participação do Capital Estrangeiro (%) 

2001 40,11 

2002 

 
2003 

41,51 

 
36,20 

                                                           
34
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2004 43,13 

2005 42,45 

2006 42,45 

Fonte: Bacen (2007) 

 Os anos da década de noventa demonstraram um movimento de concentração e 

centralização do mercado financeiro nacional. Após 1994, assistiu-se a uma predominância 

dos grandes conglomerados bancários de capital nacional e estrangeiro. Na realidade, os 

altos investimentos necessários para a aquisição do aparato tecnológico, bem como, o alto 

nível da concorrência envolvendo capitais de grande monta, estrangulava a atuação de boa 

parte dos pequenos e médios bancos brasileiros. Nesta perspectiva, foi lançado, inclusive, 

um programa governamental de socorro aos bancos, chamado de PROER. No entanto, este 

incentivo estatal se revelou insuficiente para a  manutenção de boa parte das instituições em 

dificuldades à época. Noutra direção, os recursos destinados pelo PROER, na realidade, 

subsidiaram nas aquisições de pequenos e médios bancos pelos grandes conglomerados 

financeiros. A rigor, em conseqüência dos motivos apontados, assistiu-se a uma redução 

significativa no número de bancos. Dados da FEBRABAN comprovam que de 245 

instituições bancárias existentes em 1994, apenas 194 resistiriam até 1999. Na mesma 

direção, a quantidade de agências, no mesmo período, despencara de 18.199 para 16.158
35

. 

Em 2000, os 50  maiores  bancos  do  sistema financeiro nacional respondiam por 94% dos 

ativos e 89% do patrimônio líquido total do sistema bancário brasileiro. Vale ressaltar, que 

dentre esses 50 maiores bancos, o maior percentual de lucratividade no período coube às 

instituições financeiras privadas, com 68,3% da lucratividade total.     

 Na realidade, fato marcante do processo de centralização e concentração 

bancária se deu em 2000, quando da aquisição, por compra em haste pública, do Banespa – 

maior banco estadual do País – pelo espanhol Santander. Essa mesma instituição já havia 

incorporado diversos outros bancos, inclusive, o Banco Meridional-Bozano - instituição 

tradicional no mercado financeiro brasileiro. Assim, dá para se ter uma idéia do atrativo 
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 Cabe salientar, que a década de noventa foi marcada, também, por uma metamorfose quanto à atuação dos 

bancos públicos. Os bancos oficiais não privatizados pareciam se assemelhar  gradativamente aos seus pares 

privados. Nesta perspectiva mercadológica, os bancos oficiais somente mantiveram agências em praças 
lucrativas, demandando um fechamento de muitas unidades pelo interior do Brasil, sobretudo, no eixo Norte-

Nordeste. À época, o argumento oficial era de que banco é para dar lucro e não prestar serviços a usuários.  
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mercado em que se constituiu o sistema bancário brasileiro, na década de noventa do século 

passado. A rigor, se comparado com o período de alta inflação, o setor bancário, em tese, 

perdeu em lucratividade. No entanto, essa perda era compensada, sobretudo, pelas altas 

taxas de juros aplicadas e pelo vantajoso spread36 bancário. Isto tanto é verdade, que a 

lucratividade média dos bancos em 1994 girou por volta de 12,7%, bem próxima do ano 

inflacionário anterior de 13,2%, aproximadamente. 

  Outro fator determinante para a manutenção das altas taxas de lucros dos 

bancos foi a liberação das tarifas bancárias. Na realidade, estima-se que entre 1994 a 1998 

o preço médio dos serviços prestados pelos bancos subiu em torno de 220%. Desta forma, 

muitos bancos, por este viés, economizaram montantes superiores ao gasto relativo às 

despesas com pessoal. A rigor, com a inserção brasileira à crescente financeirização 

mundial os bancos, também, passaram a intermediar variadas modalidades de fundos de 

investimento internacionais, permitindo a apropriação de diversos tipos de taxas cobradas 

por esses serviços.  

 Segundo levantamento efetuado por Jinkings, os maiores conglomerados 

nacionais do setor bancário, também, beneficiaram-se do quadro propício à expansão do 

capital oligopolista do setor financeiro nacional. Na segunda metade da década de noventa, 

os bancos de capital nacional Bradesco, Itaú e Unibanco se expandiram de forma 

significativa. Pelas vias das incorporações de bancos públicos estaduais e/ou das  compras 

diretas de outras instituições bancárias privadas, esses conglomerados nacionais estenderam 

seus raios de ação, possibilitando novas oportunidades de negócios, bem como  

multiplicando o número da base de clientes. Nesta perspectiva, os três grandes bancos 

                                                           
36

 O spread bancário bruto, divulgado periodicamente pelo Banco Central,  refere-se, basicamente, à diferença 

entre as taxas de juros que os bancos pagam aos investidores na captação de recursos e as que cobram 

efetivamente dos clientes. A taxa do spread não pode ser confundida diretamente com o lucro, pois existem 

outros componentes que integram o seu cálculo: os custos administrativos, os impostos e a inadimplência. 

Entanto, via de regra,  quanto maior o spread, mais os bancos lucram, já que tomam dinheiro emprestado por 

uma taxa menor do que a cobrada por eles para emprestar a mesma quantia. Eis algumas taxas de spread 

aplicadas em diferentes Países em 2009:  Brasil 26,6% \ Argentina 8,4% \ Rússia 6,5% \ Alemanha 6,2% \ 

França 6,0% \ México 5,7% \ Índia 3,8% \ China 3,1%. Fonte: 

<http://perspectivapolitica.com.br/2009/09/10/spread-bancario-brasileiro>. Outra alternativa  generosa de 

lucros para o setor bancário é o financiamento dos serviços da dívida estatal nos três níveis de governo  

(federal, estadual e municipal).  A partir dos anos novena do século passado, a exclusividade no pagamento 

do funcionalismo público deixa de ser operada pelas instituições bancárias oficiais, sendo comuns os leilões 
interbancários para a aquisição de tais fatias desse  mercado conhecido como ―varejo‖, estabelecendo-se, 

assim, outra fonte privilegiada de retorno ao capital rentista.     



54 

 

citados aumentaram significativamente suas taxas de lucros e os seus patrimônios líquidos, 

ao longo da década de noventa do século passado. Ao fim da década, o Bradesco havia 

aumentado sua margem de lucro em torno de 9%, o Itaú em 50% e o Unibanco por volta de 

30%, tomando por base os resultados obtidos de 1990 a 1999, segundo dados da  

FENABAN. 

  Nesse contexto, vale verificar a própria evolução dos lucros do setor bancário 

de 1994 a 2002, segundo dados do jornal Gazeta Mercantil de 02/01/2003, a rentabilidade 

média dos bancos aumentou de 8,7% para 16,5%, o patrimônio líquido das instituições 

quase que dobrou no período dos últimos oito anos. A concentração dos maiores bancos 

também cresceu de 65,1% para 73,6% do total dos ativos do conjunto do setor bancário, 

fruto de muitas privatizações e fusões, ocorridas no período. A participação dos bancos 

oficiais no conjunto do setor diminuiu de 52,7% em 1994 para 33,6% em 2002. As 

instituições financeiras externas aumentaram sua participação de 8,9%, em dezembro de 

1995 para 31% em setembro de 2002. A participação do setor no PIB nacional  aumentou 

em um ponto percentual no período, ao tempo que o número de agências diminuiu em mais 

de seis mil. O número de bancos, também diminuiu de 225 para 168. Os spreads subiram 

em até 56%. E por fim, o número de funcionários no setor diminuiu de 558.692 para 

409.627, representado uma queda de postos de trabalho bancário de mais de 26% no 

período. 

 Desta maneira, a década de noventa pode ser considerada como a década da 

concentração e centralização bancária no Brasil. Neste período, ocorreram medidas 

governamentais no sentido de favorecer a entrada do capital financeiro externo no 

segmento financeiro nacional. Assim, atraídos pelas sedutoras taxas de lucros e 

rentabilidade, os bancos estrangeiros adentraram, maciçamente, ao mercado bancário 

brasileiro. Com efeito, os grandes conglomerados nacionais foram igualmente beneficiados 

pelas medidas liberalizantes do setor, incorporando, via de regra, outras instituições 

bancárias nacionais impotentes frente à concorrência intercapitalista em escala mundial. 

Vale ressaltar, todavia, as diretrizes impostas aos bancos oficiais pela tecno-burocracia 

estatal da era FHC. Na verdade, o intuito de tais resoluções se resguardava dentro das 

―recomendações‖ sugeridas pelos organismos internacionais como o FMI e Banco Mundial. 

Nesta perspectiva, intencionava-se reduzir ao máximo a atuação dos bancos oficias. Isto 
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somente poderia ser explicado por intermédio da tentativa de anulação do ―poder 

regulatório‖ de tais instituições. Assim, é possível se crer numa espécie entendimento entre 

os representantes do neoliberalismo brasileiro e a banca internacional, objetivando a 

eliminação ou a impotência das instituições financeiras oficiais, posto que estas 

representavam as últimas trincheiras ―regulatórias‖ do mercado financeiro brasileiro. O 

capital bancário externo e interno poderiam, agora, literalmente, agir sem regras e sem fins 

sociais. Neste sentido, vale reproduzir o caráter ―ideologizado‖ da Nota Técnica número 

20, emitida pelo Ministério da Fazenda do Brasil, em 13/07/1995, cuja finalidade era 

instruir a atuação dos bancos públicos na era FHC: 

 

Criados historicamente para funções específicas, os atuais seis bancos 
federais vêem apresentando ao longo do tempo um quadro de 
superposição de funções, concorrência prejudicial entre eles, rede de 

agências autofágicas e ineficientes, dependência de tratamentos 

excepcionais para a manutenção de precário equilíbrio econômico-

financeiro, pesadas estruturas administrativas e funcionais. Justificaria 
em parte essa situação, para alguns, aquilo que equivocadamente 
denominam de ônus de “banco social”, figura inexistente na doutrina e 
na prática. Função social é autárquica, fundeada no orçamento fiscal. 
Banco é banco, seja público ou privado. Deve gerar resultados, lucro. 
(apud JINKINGS, 2002: 74)    

  

 Pela leitura da Nota reproduzida acima, dá para se perceber a conotação 

extremamente pragmática no que diz respeito à submissão ao imperativo do lucro. Na 

realidade, a interpretação de tal sentença anula a própria razão de existir das instituições 

financeiras públicas, vez que a elas caberiam as mesmas atribuições dos pares privados da 

concorrência intercapitalista financeira. Em verdade, a Nota encarna a concepção neoliberal 

adotada à época pela equipe econômica do Governo Federal. A rigor, ao adotar as 

―recomendações‖ dos organismos internacionais, os gestores do Estado brasileiro 

reduziram as diretrizes do setor bancário oficial à eficiência do bem-estar econômico das 

contas públicas
37

. Ao realizar tal redução, nosso corpo burocrático estatal não enxergava 

nos bancos oficiais quaisquer mecanismos indutores do desenvolvimento socioeconômico 

                                                           
37

 O mais curioso, é que, mesmo contaminados por este ―destacado‖ espírito público e ―zelo‖ pelas contas dos 
cofres do Tesouro Nacional, a equipe econômica de 1994 a 2002 elevou as dívidas interna e externa do Brasil, 

ao final de 2002,  para cerca de 500 bilhões de dólares  (recorde histórico até então). 
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e/ou de gerenciamento de políticas públicas. Com efeito, a finalidade de tais instituições 

não poderia ser outra que não apresentar resultados positivos em termos de lucratividade.   

  

 Nesta perspectiva, a voracidade da lógica privatista não tardaria a afetar os 

bancos públicos oficiais, principalmente, os estaduais
38

. De fato, em conformidade com a 

Medida Provisória Número 1514/96 e o Programa de Incentivo à Redução do Setor 

Público Oficial (PROES), lançado em fevereiro de 1997, houve um suporte financeiro da 

União objetivando o saneamento dos bancos estaduais para possíveis privatizações ou 

liquidações. Com efeito, segundo estimativas do próprio Banco Central do Brasil (1999), 

foram  gastos, para o ―saneamento dos bancos estaduais‖ cerca de 60 bilhões de reais. Vale 

ressaltar, que a maior parte destes recursos foi utilizada no sentido de viabilizar 

privatizações vantajosas para o capital privado. A rigor, com o Tesouro Público arcando 

com as porções não rentáveis para o mercado de tais instituições - como a rubrica de 

Créditos em Liquidação e os contenciosos trabalhistas e previdenciários – liberava-se, 

somente, o segmento atrativo de tais bancos para os futuros compradores, tais como as 

carteiras dos grandes clientes Pessoa Física e Pessoa Jurídica.    

 Em verdade, a ofensiva neoliberal às instituições financeiras públicas federais, 

igualmente, já estava em pleno andamento na década noventa do século passado. Em 2000, 

o governo brasileiro contratou a empresa de consultoria holandesa Booz Allen & Hamilton 

e a Fundação Instituto de Pesquisa da Universidade de São Paulo (FIPE) com o objetivo de 

fornecer informações diagnósticas acerca dos bancos públicos federais e, se fosse o caso, 

propor as devidas soluções para cada cenário. O ―estudo‖ concluiu que essas instituições, 

em breve, apresentariam perigosas condições do ponto-de-vista econômico-financeiro. 

Neste sentido, os pesquisadores das consultorias retro citadas propuseram um profundo 

processo de ―reestruturação estrutural‖ nesses bancos. Na verdade, a ―saída‖ proposta pelos 

autores do ―estudo‖ foi ―a redução acentuada dos custos‖ e a ―maximização da contribuição 

do mercado privado‖.     

                                                           
38

  De fato, já não era segredo que fazia parte dos acordos do governo brasileiro com a FMI o compromisso  

em privatizar, transformar em agências de fomento ou mesmo extinguir os bancos estaduais. Assim, abria-se 

um canal de atuação para o capital privado externo e interno, aumentando as possibilidades mercadológicas e 

o número de clientes dos grandes bancos. Valem ressaltar, que nos leilões para venda das instituições 
bancárias públicas, eram vedadas as participações de outros bancos oficiais independente do porte de tais 

instituições.  
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 A  partir das orientações propostas pelos consultores dos institutos contratados, 

houve ainda um maior redirecionamento dos bancos públicos federais para os imperativos 

do mercado, reduzindo acentuadamente as funções sociais de tais instituições. Na realidade, 

esses bancos não mais se distinguiam da atuação dos bancos comercias privados, operando 

conforme as mesmas regras dos bancos convencionais, ou seja, ―sem qualquer privilégio‖. 

A rigor, essas medidas representaram a supremacia da lógica do lucro, ao direcionar, 

peremptoriamente, a atuação dos bancos públicos para o viés puramente empresarial e 

mercadológico. Poder-se-ia crer, à época, que não tardaria muito para o anúncio da 

privatização dos bancos públicos federais. No entanto, a fragilidade política que marcou o 

final da era FHC, em face da delicada situação financeira do Estado brasileiro, no fim da 

década de noventa, impôs um revés ao até então inquestionável afã privatizante na 

economia brasileira do final do século XX.    

 Ao final da década de noventa, em função das opções neoliberais tomadas ao 

longo da década pelos gestores públicos brasileiros, segundo dados do DIESSE, citados por 

Jinkings, a sanha privatista havia deixado as seguintes marcas no setor bancário nacional: 

instituições privatizadas com o auxílio do PROES: Banerj (RN), CREDIREAL (MG),  

BEMGE (MG), BANDEPE (PE), BANEB (BA), BANESTADO (PE), e BANESPA (SP). 

Bancos federalizados para futuras privatizações: BEG (GO), BEC (CE), BEP (PI),  BESC 

(SC) e BEM (MA). Bancos estaduais transformados em agências de fomento: Banacre 

(AC), DESENBANCO (BA), BANDES (ES), BDMG (MG), BDRN (RN), RODONPOUP 

(RO), BANER (RR), BANDESC (SC) e Caixa Econômica (RS). Bancos estaduais 

liquidados extrajudicialmente: PRODUBAN (AL), BANAP (AP), BEMAR (MT), 

BADERN (RN) e BERON (RO). Nesta mesma perspectiva, foi privatizado o Banco 

Meridional cujo controle acionário era de domínio público da União. Vale lembrar que os 

outros bancos federais estavam, em 2000 e 2001, passando por processos de 

reestruturações, como nos casos do Banco do Brasil S/A, da Caixa Econômica Federal, do 

BASA e do Banco do Nordeste.    

 Após as privatizações ocorridas no final da década de noventa do século 

passado no Brasil, em 2002, o resultado positivo dos bancos brasileiros surpreendeu até 

mesmo aos mais otimistas analistas do mercado. Vale lembrar que este foi umb ano foi 

perpassado pelos efeitos da chamada crise asiática que abateu severamente as contas 
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públicas da América Latina, sobretudo, no caso mexicano e brasileiro, havendo escassez de 

recursos para os mais elementares programas sociais. De fato, também, no setor produtivo 

do Brasil foi registrado um dos piores desempenhos dos últimos anos. No entanto, o setor 

bancário, ainda mais concentrado, registrava seguidos recordes de desempenho puxados 

pelas taxas de juros e pelo valor do spread bancário.   

 Segundo artigo publicado pelo jornal Gazeta Mercantil em 17/02/2003, um 

estudo realizado pela consultoria Austin Asis revelou que em 2002 o setor bancário cresceu 

muito mais que os outros setores da economia nacional. Conforme o levantamento, o lucro 

líquido médio das instituições bancárias havia crescido 44,69%, comparado ao desempenho 

de 2001. Estes valores foram puxados, sobretudo, pelo ótimo desempenho do Banco do 

Brasil (87,41%) e do Banco Santander (158,74%). Ainda segundo o levantamento, os 

lucros excepcionais dos bancos citados se deveram, principalmente, pela carteira de títulos 

desses bancos, lembrando que o Santander havia arrematado o Banespa em 2001.   

 Realizando um balanço do desempenho do setor bancário em plena vigência 

dos primeiros oito anos  do  Plano Real - a despeito dos cenários sombrios esboçados por 

parte dos analistas que afirmavam que os bancos brasileiros não sobreviveriam à 

estabilidade financeira - os balanços dos grandes bancos do País refletiram que este 

segmento da economia foi o que mais rapidamente reagiu positivamente às mudanças da 

atmosfera inflacionária, pois mesmo com inflação relativamente baixa - e eventuais cortes 

de juros - os lucros rentistas continuaram em rota progressiva.  

 Segundo dados da Revista Veja
39

, de fevereiro de 2003 até fevereiro de 2004, 

por exemplo, a Selic cedera 10 pontos porcentuais, de 26,5% ao ano para 16,5%. Mesmo 

com tal recuo, o lucro dos bancos não deixou de progredir no mesmo período. Segundo 

comparação realizada pela reportagem, ―a comparação com os números de 1993 mostra o 

grau de crescimento dessas instituições: o Itaú, que lucrara 125,7 milhões de dólares no 

primeiro semestre daquele ano, fechou 2003 lucrando 3,1 bilhões de reais. O Bradesco, o 

maior banco privado do País, teve um lucro de 161,6 milhões de dólares na primeira 

metade de 1993; no balanço de 2003, contou 2,3 bilhões de reais de lucro. Os resultados 

são históricos quando não se leva em conta o efeito da inflação. Em um período de Selic 
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 Disponível em  http://veja.abril.com.br/em-dia/lucros-bancos> acessado em 01/04/2010. 

http://veja.abril.com.br/em-dia/lucros-bancos
http://veja.abril.com.br/em-dia/lucros-bancos
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declinante, o lucro do Bradesco aumentou 14% e o do Itaú, 32,6%‖. Evidentemente que 

parte da rentabilidade perdida pelos bancos em face da baixa inflação foi compensada pelas 

receitas oriundas da rolagem da dívida pública. Todavia, essa não foi a única fonte de 

receita encontrada pelas instituições financeiras para tal propulsão rentável.    

 A reportagem supra citada demonstra que ―se dependessem apenas disso, 

teriam tido desempenho bem pior. O Bradesco obteve receita de 7 bilhões de reais com 

títulos em 2003. Parece alto, mas é quase metade do contabilizado em 2002. No Itaú, a 

receita foi de 4,9 bilhões de reais, menos da metade do ano anterior. Parte significativa dos 

ganhos do Bradesco foi obtida com o aumento de clientes e o crescimento dos negócios de 

previdência privada e de cartões de crédito. No Itaú, houve um aumento nas vendas de 

planos de previdência, de seguros e também um incremento no volume de empréstimos 

feitos para as pequenas e médias empresas. Tarifas mais altas e inadimplência menor foram 

outros ingredientes da receita do crescimento. Os bancos líderes conseguiram selecionar 

bem seus credores de modo que as taxas de inadimplência em suas operações foram 

sensivelmente mais baixas que a média do mercado. No início de 2004, a tendência era 

mantida: no primeiro trimestre, o Bradesco anunciou um lucro de 609 milhões de reais 

(cerca de 203 milhões de dólares, 20% a mais que o mesmo período de 2003) e o Itaú, de 

876 milhões de reais (292 milhões de dólares, 22,7% maior)‖. No entanto, o que a 

reportagem não leva em conta é o clima absolutamente favorável à expansão dos grandes 

conglomerados bancários, em tempo de concentração do capital rentista, que não fora 

afetado nem por ocasião da eleição do então candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz 

Inácio Lula da Silva em dezembro de 2002. Para contribuir com tal cenário, havia a crença 

inabalada sobre a eficácia da desregulamentação quase que irrestrita do setor financeiro 

global. Conquanto, no caso específico brasileiro, nem se quer o Código de Defesa do 

Consumidor  (LEI N.º 8.078, de 11/09/1990) foi reconhecido como estatuto mínimo de 

regulação do mercado financeiro por parte dos bancos
40

.   

                                                           
40

A prescrição legal contida no Código de Defesa do Consumidor apenas seria reconhecida pelos bancos 

mediante publicação das súmulas 297 e 285 pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ),  em  2004. Vale 

reproduzir o fragmento do voto do ministro Ruy Rosado, atualmente aposentado, em que afirmou que o banco 

"está submetido às disposições do CDC, não por ser fornecedor de um produto, mas porque presta um serviço 

consumido pelo cliente, que é o consumidor final desses serviços". Entendeu também que os direitos do 
cliente "devem ser igualmente protegidos como os de qualquer outro, especialmente porque nas relações 

bancárias há difusa utilização de contratos de massa e onde, com mais evidência, surge a desigualdade de 
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 Em verdade, mesmo antes da eleição do candidato do PT à Presidência da 

República, em junho de 2002, foi lançada por Lula a ―Carta aos Brasileiros‖, em que o 

então candidato se comprometera em  preservar ―o superávit primário o quanto fosse 

necessário para impedir que a dívida interna aumentasse e destruísse a confiança na 

capacidade do governo de honrar os seus compromissos‖ e com a transição marcada pelo 

―respeito aos contratos e obrigações do País‖. Com efeito, tais pressupostos apontavam para 

a gestão econômica ortodoxa que marcaria a Era Lula (2003-10).   

 O setor financeiro nacional incorporou o aceno de confiança esboçado pelo 

Partido dos Trabalhadores, sobretudo, após a posse do novo governante em  2003.  Com o 

fim da inflação galopante e sob a gestão de um governo supostamente ligado aos setores da 

esquerda, o lucro líquido semestral das cinco maiores instituições financeiras brasileiras 

(Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Unibanco e Banespa) cresceu 132,5% (2003 a 2006) — 

evolução sem precedentes em qualquer outro período histórico. Apenas Bradesco e Banco 

do Brasil registraram altas em seus  lucros na ordem de 205% e 260%, respectivamente, no 

período  atinente aos quatros primeiros anos do Governo Lula41,  segundo dados do 

Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração (Inepad).  

  No primeiro semestre de 2005, o lucro dos bancos atingiu R$ 12,606 bilhões. 

Em relação ao resultado do primeiro semestre do ano 2004, houve um crescimento de 

34,09%, segundo relatório divulgado pelo Banco Central (BC) em 02/09/2005. Os maiores 

lucros bem demonstram o nível de concentração do capital rentista nesse período.  Os 

conglomerados representados pelas instituições Bradesco, Itaú e Banco do Brasil (BB) 

                                                                                                                                                                                 

forças e a vulnerabilidade do usuário" (Resp 57974). Disponível em   

<http://www.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20080923135801871>  acessado em 16/04/2009.  
41

 Fazendo uma anatomia das fontes dos rendimentos do capital rentista, sob o primeiro Governo Lula, 

percebe-se que  as instituições aprofundaram a diversificação de operações. Antes, o principal propulsor dos  

os resultados aferidos eram os rendimento com aplicação em títulos (mormente da dívida pública) e valores 

mobiliários. A partir de 2003, a maior rentabilidade foi obtida em virtude do aumento do volume de crédito.  

Segundo matéria da Revista Veja, no segmento de crédito ―os ativos dos cinco gigantes cresceram 147,8%, 

entre junho de 2003 e junho de 2006 — contra 62,4% de evolução na carteira de títulos. Por conta dessa 

mudança de perfil, as receitas de crédito, que representavam 51,5% da receita bruta, pularam para 59%. Já as 

receitas provenientes dos títulos caíram: antes respondiam por 40% do bolo total das instituições; foram 

enxugadas a 33,1%. Elas, é claro, ainda têm peso significativo no balanço dos bancos, especialmente de 

alguns deles — caso do Itaú, que registrou subida de 335% dessas receitas entre junho de 2003 e junho de 

2006. Também chama a atenção nos caixas de Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Unibanco e Banespa a 

evolução das receitas com prestação de serviços — que cresceram 68% entre 2003 e 2006. Somente entre 

junho de 2005 e junho de 2006, a alta foi de 17,9%, totalizando 15,4 bilhões de reais.‖ 
Fonte:<http://veja.abril.com.br/em-dia/lucros-bancos>. Cabe salientar que o Banespa já havia sido 

incorporado pelo espanhol Santader, embora ainda operasse com a marca original. 

http://www.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20080923135801871
http://veja.abril.com.br/em-dia/lucros-bancos
http://veja.abril.com.br/em-dia/lucros-bancos
http://veja.abril.com.br/em-dia/lucros-bancos
http://veja.abril.com.br/em-dia/lucros-bancos
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sozinhos perceberam 57,07% de todo o resultado do setor bancário do período. O maior 

lucro registrado, na ordem de R$ 2,621 bilhões, foi o do Bradesco. Para se ter uma idéia no 

primeiro semestre do ano de 2004, o lucro dos bancos foi de R$ 9,401 bilhões.  O 

incremento verificado no primeiro semestre de 2005 se deu acentuadamente em virtude  

dos juros altos e a cobrança de tarifas dos clientes. Os dados do BC revelam que, no 

semestre referido, o retorno dos bancos com operações financeiras ficou em R$ 41,650 

bilhões (maior parcela em compra de título da dívida pública). Segundo  o relatório: ―o 

valor é 24,96% maior que os R$ 33,329 bilhões da primeira metade de 2004‖42.   

 No primeiro semestre de 2004, a taxa básica de juros definida pelo Comitê de 

Política Monetária (Copom) acumulou uma queda de 0,50 ponto percentual. No primeiro 

semestre de 2005, ela havia aumentado 1,5 ponto percentual. As receitas com tarifas 

cobradas dos clientes, por sua vez, aumentaram 23,06% e subiram dos R$ 15,464 bilhões 

obtidos no primeiro semestre do ano de 2004 para R$ 19,092 bilhões em 2005. 

 O relatório do BC revelou ainda que as operações de crédito das instituições 

financeiras apresentaram, no mesmo período, uma elevação de 17,8%. O volume de 

empréstimos passou de R$ 352,127 bilhões para R$ 414,908 bilhões. O destaque, nesse 

caso, foi a forte expansão das operações com desconto em folha. Nos primeiros seis meses 

do ano de 2005, o saldo dessa modalidade de empréstimo bancário experimentou um 

incremento de 48,4% e alcançou R$ 18,720 bilhões. Em junho de 2004, estas operações 

somavam o correspondente a R$ 8,664 bilhões.  Uma das razões do crescimento  desse tipo 

de operação foi a taxa de juros cobrada nesse tipo de operação, mais baixa que a das outras 

modalidades de empréstimos. Para se ter uma noção, os juros médios dos empréstimos com 

desconto em folha, em junho, estavam em 37,2% ao ano, enquanto a taxa cobrada no 

crédito pessoal era de 76,2% ao ano.   

 O BC registrou no primeiro semestre do ano de 2005 um aumento de 12,85% 

do patrimônio líquido dos bancos. Com isso, o valor desse patrimônio subiu de R$ 109,749 

bilhões, em junho de 2004, para R$ 123,855 bilhões no final de junho passado. Os ativos 

totais aumentaram 6,96% e passaram do R$ 1,220 trilhão de 2004 para R$ 1,305 trilhão. Os 
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  Disponível em <www.al.rs.gov.br/Dep/site/materia_antiga.asp>  acessado em 07/04/2010. 



62 

 

depósitos registraram elevação de 14,29%, passando de R$ 499,376 bilhões para R$ 

570,784 bilhões.   

  Em fevereiro de 2007, o Bradesco anunciou que bateu recorde de 

lucratividade em 2006: 6,36 bilhões de reais, contra 5,51 bilhões de reais em 2005 — 

aumento de 15,42% do lucro líquido.  Depois do Bradesco, o Itaú teve o maior lucro do 

País: 4,31 bilhões de reais no mesmo ano. O terceiro colocado no ranking dos bancos mais 

lucrativos, nesse exercício, foi o do Unibanco: lucro líquido de 1,75 bilhão de reais em 

2006, 4,8% menos do que o registrado no ano anterior - 1,838 bilhão. Descartando-se os 

eventos extraordinários, o lucro líquido da instituição no ano de 2006 chegou a 2,21 bilhões 

de reais, 20,2% a mais que em 2005
43

. 

 A exposição dos números acima realizada teve por objetivo central demonstrar 

o desempenho deveras satisfatório do capital rentista no Brasil nos primeiros anos da Era 

Lula (2003-10). De fato, tal tendência seguiria incólume por todos os anos do Governo do 

PT, demonstrando a generosidade com a qual foi tratada essa parcela da burguesia nacional 

e seus aliados de ramo, conforme já anunciara, inclusive, a ―Carta aos Brasileiros‖ retro 

citada.  Realizando uma leitura dos números apresentados até aqui, percebe-se que os 

governos Collor, FHC e Lula não caracterizaram rupturas ou mesmo quaisquer desvios no 

que se refere ao viés de ultraliberalização do setor financeiro brasileiro. Noutra direção, os 

traços marcantes das políticas neoliberais para o setor rentista foram preservados e até 

aperfeiçoados, em cada mandato,  desde o início da década de noventa do século passado 

até os dias atuais.  

 A explicação mais cabível para tal postura dos gestores públicos nos dois  

últimos governos foi bem captada pelo sociólogo Ricardo Antunes em entrevista concedida  

ao periódico Correio da Cidadania44, n. 493, de abril de 2006. Para Antunes a semelhança 

de tratamento concedida ao setor rentista por Lula e FHC, dentre outras semelhanças, se dá 

porque:   

a base dos interesses que representam é muito assemelhada. No que diz 

respeito, por exemplo, à política econômica, há a prevalência do capital 
financeiro e dos grandes industriais – esse é o bloco que hegemoniza a 
política tanto do PT como do PSDB. Quanto às políticas sociais, as do PT 
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  Fonte:  <http://veja.abril.com.br/em-dia/lucros-bancos> acessado em 03/04/2009 
44

  Disponível em <www.correiodacidadania.com.br> acessado em 03/04/2009 

http://veja.abril.com.br/em-dia/lucros-bancos
http://veja.abril.com.br/em-dia/lucros-bancos
http://www.correiodacidadania.com.br/
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são focalizadas, tais como eram as do PSDB. A política agrária do PT é 
tão pífia quanto era a do PSDB. (ANTUNES: 2006-8)  

 

 De fato, do ponto-de-vista do setor bancário nacional, são  inegáveis os traços 

de semelhança entre as atuações dos governos Lula e FHC. Talvez, o ponto predominante 

de tal convergência de concepção quanto à liberalização do capital rentista brasileiro foi 

materializado com a privatização do então federalizado BEC, em 25/12/2005.  O Bradesco 

arrematou o bloco de controle do BEC em leilão realizado na Bolsa de Valores de São 

Paulo (Bovespa)
45

.    

 Cabe salientar que a venda do BEC foi realizada a despeito de haver 

mobilização popular em contrário incentivada pelo Sindicato dos Empregados em 

Estabelecimentos Bancários do Ceará (SEEB-CE) que, ironicamente, era controlado pelo 

Partido dos Trabalhadores e afiliado à Central Única dos Trabalhadores (CUT) principal 

braço do sindicalismo petista. Incontestavelmente, a privatização do BEC foi emblemática 

para o inovado  modelo de gestão pública do Partido dos Trabalhadores, pois em nível 

federal representou a continuidade da postura antes praticada pelo PSDB de redução do 

Estado, em consonância às diretrizes indicadas pelo Consenso de Washington. Nesse 

sentido, a  política econômica enfatizada na Era Lula seguiu o mesmo conceitual ideológico 

já posto em prática  na história pregressa do País, cuja base seguiria sendo a preservação 

dos superávits primários, objetivando assegurar, prioritariamente, o equilíbrio das contas 

públicas por meio da prevalência do pagamento das parcelas da dívida aos credores  

nacionais e internacionais.  

 O governo FHC aplicou exemplarmente os postulados neoliberais com ênfase 

na hipertrofia do capital financeiro, inclusive, aperfeiçoando o modelo que marcou o 

Governo Collor.  Lula, por mais que os seus partidários não admitam, conferiu 

continuidade à política econômica de FHC, sobretudo, nas esferas monetária e fiscal. 

Eventuais diferenças entre os modelos aplicados por FHC e Lula não dizem respeito às 
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 O lance vencedor foi de R$ 700 milhões, que representou ágio de 28,98% sobre o preço mínimo de R$ 

542,7 milhões. Uma briga judicial adiou diversas vezes a privatização do banco. O centro da disputa foi a 

administração das contas do governo cearense pela instituição privada compradora do BEC. Ações 

questionando a legalidade da transferência dessas contas para um banco privado tramitaram no Supremo 

Tribunal Federal (STF) e geraram liminares - depois cassadas pela Ministra Elen Graice - que suspenderam 

temporariamente o leilão.  Fonte:  <http://noticias.uol.com.br/economia> acessado em 03/04/2010. 

http://noticias.uol.com.br/economia
http://noticias.uol.com.br/economia
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questões verdadeiramente essenciais. Para se ter idéia, ainda no primeiro Governo Lula, foi 

concedido o status de Ministro de Estado ao Presidente do Banco Central, Sr. Henrique 

Meireles, insuspeito representante da banca internacional e ex-presidente do Bank of 

Boston. Com efeito, a esfera de poder ocupada pelo BC, no cenário econômico nacional,   

cresceu indiscutivelmente logo nos primeiros anos  do governo petista. Em verdade,  foi no 

Governo Lula que o Banco Central adquiriu sua ―independência‖ para manipular a taxa 

oficial de juros anuais (Selic), à luz das leituras macroeconômicas inspiradas nas teorias 

neoclássicas mais conservadoras da ciência econômica. Ironicamente, foi na administração 

petista que se celebrou a subordinação real do BC aos interesses da banca internacional 

capitaneada pela heterodeterminação do capital financeiro global. Tal diretriz de 

dependência do BC aos propósitos da acumulação financeira- que o resguardava, 

supostamente, da influência dos agentes políticos e de outros intervenientes externos que 

poderiam abalar o mecanismo da ―livre regulação do mercado‖ -  foi amplamente apoiada 

pelos banqueiros nacionais e seus aliados, em face da preservação da tendência de se 

manter elevado o patamar da taxa de juros, sendo esta a fonte milagrosa dos sucessivos 

recordes conquistados  pelo capital rentista no Brasil na última década. 

 Em 2008, há a eclosão da chamada crise financeira mundial
46

. Todavia, a 

despeito dos reflexos deletérios para o setor produtivo brasileiro, os lucros do capital 

                                                           
46

 No Capítulo 3 desta Tese,  abordaremos de forma mais aprofundada sobre a  crise estrutural atinente à 

contradição em processo do sociometabolismo do capital,  numa análise inspirada a partir da leitura de Marx e 

de alguns de seus mais destacados divulgadores. Todavia, cabe adiantar aqui sobre a imprecisão de se tentar 
explicar a atual crise do capital de forma fragmentada como assim faz parte dos analistas e sacerdotes 

vinculados ao pensamento neoliberal, posto que apontam o setor financeiro como o foco das turbulências 

pelas quais amargam o capitalismo hodierno. Marx, nas Teorias da Mais-valia, em sua análise sobre o capital 

a juros, tem o cuidado de abstrair de sua análise da crise estrutural do capital, num primeiro momento, as 

operações especulativas do setor de crédito. Já em O Capital, o autor, leva em consideração a relevância de 

tais giros especulativos, em que se perdem de vista o vínculo fundante entre capital rentista e capital 

produtivo. De fato, no século XIX, era inimaginável o grau de sofisticação que atingiu o sistema de crédito na 

contemporaneidade, inclusive, permitindo as atividades ditas fraudulentas - como a manipulação de dados 

contábeis e a lavagem de dinheiro – materializadas a partir da esfera financeira. Além disso, o setor público 

atual é sobremaneira interconectado ao capital financeiro mundial. Diferente, em grau, das relações entre os 

governos e o capital rentista na época de Marx. Vale ressaltar, contudo, que tais especificidades conjunturais 

não invalidam a reveladora e rigorosa análise empreendida por Marx. 

               A partir da abordagem de Marx, existe, em primeiro plano, uma crise de realização do capital 

industrial. Em seguida, há uma retração do crédito, posto o refluxo retardado que resulta ―preços em queda e 

mercados saturados‖. Para Marx, toda crise, em regra, se reflete ou aparece em termos da desproporção entre 

consumo e aumento das forças produtivas. Ao se referir ao fundamento da crise, numa sociedade formada 
exclusivamente de capitalistas industriais e trabalhadores assalariados, o autor infere: “A razão última de 

todas as crises reais é sempre a pobreza e a restrição ao consumo das massas, em face do impulso da 
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rentista nacional não foram significante afetados. Noutro sentido, os bancos brasileiros 

registraram recordes em seus desempenhos neste ano.  Em matéria publicada pela Agência 

Estado em 25/11/2008, intitulada ―Lucro líquido de 15 bancos supera o de 201 empresas‖
47

, 

revelou que ―pela primeira vez desde o início do governo Lula, em 2003, o lucro líquido 

dos bancos superou o das empresas‖. Tais dados foram levantados pela empresa de 

informação financeira Economática demostrando que o resultado de 15 instituições 

financeiras no terceiro trimestre do ano de 2008 foi maior que a soma de 201 empresas de 

outros setores: R$ 6,92 bilhões, ante R$ 6,01 bilhões. A pesquisa não incluiu os resultados 

da Petrobras, Eletrobras e Vale. O principal motivo para essa inflexão dos lucros das 

empresas no âmbito do capital produtivo no Brasil foram as dívidas contraídas em dólar. 

Entre 30 de junho e 30 de setembro de 2008, a moeda norte-americana subiu 19%, de R$ 

1,597 para R$ 1,902.  

 Contudo, o mais revelador foi que os bancos brasileiros não continham 

consideravelmente em seus ativos os chamados créditos podres – oriundas das operações  

conhecidas como subprime (pequenos clientes) - que se disseminaram pelo setor financeiro 

da Europa e dos E.U.A.  Este fator foi crucial para a manutenção das altas taxas de lucros 

do setor bancário nacional, pois tais bolhas especulativas não afetaram de modo 

significante à saúde financeira das instituições.  Cabe salientar que as fontes milagrosas dos 

lucros dos bancos brasileiros estavam bem ancoradas na dívida pública (da União, dos 

Estados e dos Municípios), no spread bancário e na desregulamentada  cobrança de  taxas e 

serviços à clientela em geral (como já referido anteriormente).  Assim, explica-se a quase 

imunidade do salutar desempenho do metabolismo financeiro do setor bancário nacional 

em meio à crise que afetou outros segmentos da economia.  Nesse sentido, vale conferir os 

dados da tabela abaixo sobre o desempenho em reais, de 2005 a 2009, dos principais 

bancos brasileiros.  

Desempenho dos Principais Bancos Brasileiros de 2005 a 2009 – em bilhões de reais  

Bancos          2005         2006      2007      2008        2009 

                                                                                                                                                                                 
produção capitalista a desenvolver as forças produtivas como se apenas a capacidade absoluta de consumo 

da sociedade constituísse seu limite.” (MARX, 1982 :24)           
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    Disponível em <http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/> 
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Bradesco  5,514 bi 6,646 bi  2,193 bi  5,3     bi   8,0       bi 

Itaú 5,251 bi 6,48  bi 2,03   bi  7,803 bi   10,066 bi 

BB 4,153 bi 6,04  bi 5,058 bi  8,8    bi   10,148 bi 

CEF 2,073 bi 2,386 bi 2,5    bi  3,88  bi   2,9       bi 

HSBC 850,2 mi 946,7 mi 1,24  bi 1,35  bi   673,75 mi 

Unibanco48 1,838 bi 2,21  bi 3,448 bi ________   _________ 

Santander 1,744 bi 1,26 bi 1,86  bi 2,8   bi  5,5       bi 

Fonte: Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Paraná. Disponível 

em:< http://www.feebpr.org.br/lucroban.htm>. Elaboração própria. 

 Mesmo não sendo fortemente afetado, o governo brasileiro lançou em outubro 

de 2008 um pacote de medidas com o propósito de salvaguardar  a salutar performance  do 

setor financeiro do País. O conjunto de incentivos aos bancos privados pode ser sintetizado 

num seguro na forma de ajuda financeira, tendo os bancos públicos como suportes de tal 

engenharia.  Assim, os bancos da rede privada podem, a qualquer tempo, vender ações ou 

solicitar empréstimos aos maiores bancos oficiais do País: Banco do Brasil e Caixa 

Econômica Federal. Foi por essa via que o Banco Votoratin (BV), em janeiro de 2009,  

transferiu 50% de suas ações para o Banco do Brasil numa transação que custou 4,2 bilhões 

                                                           

48
 Em novembro de 2008, o Unibanco e o Itaú anunciam a fusão das duas instituições. O total de ativos 

combinado à época era de mais de R$ 575 bilhões --contra R$ 403,5 bilhões do Banco do Brasil, e R$ 348,4 

bilhões do Bradesco, de acordo com dados de junho de 2008 do Banco Central.  Com  efeito, o Iatú-Unibanco 

tornou-se a maior instituição financeira da América Latina, contando com  aproximadamente 4.800 agências e 

postos de atendimento (representando 18% da rede bancária brasileira) e 14,5 milhões de clientes de conta 

corrente (18% do mercado). Em volume de crédito, a união dos dois bancos representou 19% do sistema 

brasileiro, e em total de depósitos, fundos e carteiras administradas atingiu a marca de 21% do capital rentista 

nacional.  Contudo, o BB, em 2009, voltou a recuperar o posto de primeiro lugar em ativos no Brasil. A 

aquisição pelo BB de dois relevantes bancos estaduais – o BESC (SC) e a Nossa Caixa (SP) –, em 2008,  foi 

fundamental para a retoma da dianteira no ranking, conforme demonstra o quadro abaixo: 

 Ativos dos bancos brasileiros (em R$ bilhões)  

 1º trimestre/2009  e 2º trimestre/2009: Banco do Brasil 591,9 e 598,8 - Itaú Unibanco 618,9 

e 596,4 – Bradesco 482,1 e 482,4.  

 Fonte:  <http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/> 
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de reais aos cofres desta instituição oficial.  Segundo a versão da Diretoria do BB, a 

operação se justificou pela necessidade de ampliação do Banco no setor de financiamento 

de veículos. Todavia, tal quantia poderia ter sido destinada aos projetos sociais do Governo 

Federal, com a ampliação do financiamento voltado para os empreendimentos solidários de 

baixa renda, instituindo uma linha crédito junto ao projeto Desenvolvimento Regional 

Sustentável (DRS) gerido pelo próprio BB.  Com efeito,  fica evidente a versão brasileira 

do predomínio da riqueza abstrata sobre as necessidades propriamente humanas, na 

dinâmica de  valorização do capital rentista privado, em detrimento de uma contabilidade 

social voltada para as camadas mais vulneráveis da sociedade brasileira
49

. 
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 Cabe salientar que os reflexos sociais da crise que eclodiu a partir de  2008 não foram aparentemente 

notados no Brasil, com visibilidade na taxa de desemprego  Segundo dados do IBGE,  a taxa média do 

desemprego apurado em 2007 foi de 9,3, enquanto em 2008 registrou 7,9 e em 2009  atingiu  8,1.  Todavia, o 

panorama internacional, a partir do mês de outubro de 2008, fez que o Produto Interno Bruto (PIB) 

acumulasse queda de mais de 4% entre o último trimestre deste ano passado e o primeiro semestre de 2009. O 

setor industrial, com redução de 11,6% nesse mesmo período de tempo, foi o principal responsável pela queda 
na evolução do PIB, pois  o setor agropecuário se manteve estável enquanto o setor terciário cresceu 4,2%. 

Quiçá, a evolução do setor de serviços impediu uma catástrofe ainda  maior em termos da constituição de um 

contingente da força-de-trabalho  irremediavelmente  fora da esfera produtiva e do mundo laboral. Contudo, 

há de se ter em mente que  o setor de serviços é o que resguarda a maior parcela de formas de trabalho 

precário, nas modalidades de terceirizados, parcializados e sem cobertura social.  

         Em recente artigo publicado no site Vermelho < http://www.vermelho.org.br/blogs/outroladodanoticia/>, 

o pesquisador  Márcio Pochmann expõe o novo perfil do desempregado brasileiro, apontando que a incidência 

do número de desocupados atinge fortemente as camadas mais vulneráveis  da população metropolitana no 
Brasil, segundo as palavras do autor: “De outubro de 2008 a março de 2009[...]a taxa de desemprego entre a 

população pobre aumentou 18,5%, enquanto, para a população não pobre, a taxa de desemprego cresceu 

24,8%. Mesmo com diferenças na evolução recente do desemprego, permanecem diferenças abissais em 

relação às taxas de desemprego por nível de renda. Nas principais regiões metropolitanas, a taxa de 

desemprego para a população pobre chega a 24,8%, ao passo que para a população não pobre a taxa de 

desemprego alcança somente 5,2% do total.” (Pochmann, 2010:3).  Segundo Pochmann, as políticas de 

transferência de renda do Governo Federal foram importantes para minimizar os efeitos da crise financeira 
global no Brasil, inclusive, ao resgatar significativas frações das classes subalternas da linha de pobreza. Este 

argumento é complementado, mas com ressalvas, pelo sociólogo Jessé de Souza. Na opinião deste 

pesquisador o Bolsa Família - programa de maior expressão  do Governo em termos de transferência de renda 

–―tem extraordinário impacto social, econômico e político, com investimento público relativamente baixo 

(...). Por outro lado, o Bolsa Família não tem condição, sozinho, de  reverter o quadro de desigualdade, de 

‗incluir‘, ‗redimir‘ a ‗ralé‘. Sobre os índices recorrentemente comemorados por setores do Governo Federal 

em termos de redução da pobreza, o autor afirma: ―estes índices mostram apenas que a pobreza absoluta 

diminuiu. Mas a desigualdade é um conceito relacional. O Brasil é uma das sociedades complexas mais 

desiguais. Entre 30% a 40%  de sua população tem inserção precária no mercado de trabalho e na esfera 

pública.  Somos uma sociedade altamente conservadora, que aceita conviver com parcela significativa da 

população vivendo como ‗subgente‘. É essa classe social que chamamos provocativamente de ‗ralé‘‖.  

(Souza, entrevista concedida à Folha de São Paulo, edição de 24/05/2010, A-9). Cabe salientar que segundo o 

Atlas da Exclusão Social (organizado pelo próprio economista Márcio Pochmann), as 5 mil famílias mais 

ricas do Brasil (0,001%) têm patrimônio correspondente a 42% do PIB, dispondo cada uma, em média, de R$ 

138 milhões. 
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 Comparando o desempenho dos bancos brasileiros com os do continente 

americano, levantamento da consultoria Economática50 (base 2009) , reproduzido pela 

Folha Online, aponta os bancos dos EUA como os mais lucrativos, levando em conta 

somente as instituições financeiras de grande porte. Entretanto, no País que detém algumas 

das maiores taxas de juros do planeta, as instituições brasileiras foram melhores em fazer 

seus capitais renderem, na comparação com as demais instituições do continente. Pelo 

critério da Economática -ativos acima dos US$ 100 bilhões-, somente 20 bancos se 

encaixam nesse recorte, sendo 16 com sede nos EUA. Dentre esses 20 maiores, os quatro 

mais lucrativos (base 2009) são dos EUA: Goldman Sachs, Wells Fargo, JP Morgan Chase, 

Bank of America. Todos eles, sem exceção, receberam ajuda do governo dos EUA durante 

a pior fase da crise de 2008. Os lucros oscilaram entre US$ 13,38 bilhões e US$ 6,2 

bilhões. Os bancos brasileiros vêm logo abaixo, em ordem decrescente: Banco do Brasil, 

Itaú-Unibanco e Bradesco, que apresentaram ganhos entre US$ 5,8 bilhões e US$ 4,6 

bilhões.  

 Levando em consideração apenas o critério da rentabilidade, as instituições 

brasileiras tiveram melhor desempenho, segundo o levantamento da consultoria 

Economática. Nesta base de comparação, o Banco do Brasil  superou os demais bancos do 

continente (34,74%), o Itaú-Unibanco (24,19%) ficou em segundo e o Bradesco (23,82%) 

na terceira colocação. Desempenhos estes que superaram todos os bancos americanos: 

Goldman Sachs (19,82%), American Express (16,23%) e Wells Fargo (11,64%), para citar 

somente os melhores colocados. 

 Os números acima bem demonstram que o capital rentista em atuação no Brasil 

encontrou um campo fértil para semear suas apostas financeiras. Não apenas beneficiado 

pela desregulamentação do setor financeiro que permite a quase ilimitada cobrança de taxas 

à clientela, os banqueiros que atuam no País foram deveras agraciados com a alta taxa juros 

cobrados no mercado financeiro interno, bem como com a rolagem da dívida pública, 

sobretudo, nos últimos 15 anos.  Esse tripé da lucratividade do setor rentista nacional 

permitiu que os bancos brasileiros trafegassem com certa tranqüilidade – pelo menos até 

2009 –  sobre as águas turbulentas da chamada crise financeira global. Evidente que os 
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  Fonte: <http://noticias.bol.uol.com.br/economia>. Acessado em  30.03.2010. 
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vasos que nutrem a fonte milagrosa que tem alimentado eficazmente o salutar metabolismo 

do rentismo nacional devem, mais cedo ou mais tarde, encontrar seus limites, seja no 

progresso da inadimplência dos clientes Pessoa Física e Pessoa Jurídica, seja na 

incapacidade do poder público em rolar indefinidamente suas dívidas.    Todavia,  parece 

certo que tal configuração ainda não é previsível, como também tudo leva a crer que, em 

caso de tal quadro se revelar iminente, o capital rentista terá nos dirigentes do Estado 

brasileiro fieis aliados mesmo que para tanto seja exigido mais sacrifício da população, 

posto que para a dominação abstrata atinente ao sociometabolismo do capital importa a 

retroalimentação contínua dos lucros em detrimento das demandas da ordem da satisfação 

humana.     

 

2.3 A REESTRUTURAÇÃO BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL:    

METAMORFOSES DE UM BANCO PÚBLICO 

 

 Cabe, agora, determo-nos especificamente no caso da reestruturação bancária 

do Banco do Brasil, pontuando seus principais aspectos. Faz-se mister, sobretudo, 

acompanhar quais foram às medidas e programas mais relevantes adotados. A rigor, estas 

diretrizes culminaram na transformação estrutural da instituição, tornando-aum banco 

―enxuto‖ e eficiente - no que tange aos desígnios do mercado – e quase ausente e ineficaz – 

no que diz respeito ao progresso social e econômico do qual a nação tanto se ressente.   

 

2.4  A REESTRUTURAÇÃO BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL: DE 1990 A 

2009 

 Neste tópico, realizamosuma discussão de alguns elementos presentes na 

reestruturação bancária levada a cabo pelo Banco do Brasil no período assinalados51. Deste 
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 Na verdade, esse tema já redundou em diversos trabalhos científicos, aos quais recorremos, quando 

possível, em busca de subsídios. De fato, pode-se citar, com especialidade, dentre esses trabalhos, a 

dissertação de Osterne Maia, ―O BB em Berço Esplêndido: Implicações da Qualidade Total na Formação do 

Trabalhado Bancário‖; o trabalho monográfico de Eduardo Machado, ―Reestruturação Produtiva e 

Neoliberalismo: os novos bancários e a práxis sindical no Banco do Brasil‖; e a Tese de Doutorado de Lea 
Carvalho Rodrigues, intitulada ―Banco do Brasil: Crise de uma Empresa Estatal no Contexto do Estado 

Brasileiro‖. 
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modo, selecionamos alguns pontos para análise, tais como: os programas de reestruturação 

do BB e as diferentes visões do processo de ―reestruturação estrutural‖ dentro do Banco. 

Assim, consideramos, basicamente, duas perspectivas presentes no âmbito da instituição: o 

segmento gerencial – reprodutor do discurso oficial da empresa – e o segmento dos postos 

efetivos – massa de bancários que, de fato, sofreram as piores agruras deste processo. 

 Analisando o retrospecto do Sistema Financeiro Nacional concluímos que a 

inserção das novas formas de gestão e dos avanços tecnológico se deram de forma 

diferenciada nos diversos bancos, com a proeminência inicial dos bancos privados. Na 

realidade, no âmbito da automação bancária, ficou patente a posição de vanguarda dos 

grandes bancos privados quanto à absorção dos primeiros avanços micro-eletrônicos. E, à 

procura de um suposto equilíbrio tecnológico, o segmento bancário oficial deu partida para 

uma verdadeira corrida em busca da automação. No início da década de noventa, 

sucederam-se diversos programas cujos objetivos estavam inter-relacionados com uma 

―modernização‖ dos bancos públicos. Na década de oitenta, ainda no governo Sarney, já se 

ensaiavam as primeiras medidas no sentido de ―assemelhar‖ os bancos oficiais aos bancos 

privados. Tais medidas iriam deflagrar mudanças significativas na estrutura do Banco do 

Brasil.  

 Seguiram-se planos de reestruturações técnico-organizacionais no Banco, cujo 

eixo primordial era a adaptação do funcionalismo às novas exigências mercadológicas. 

Nesta perspectiva, ressaltava-se, como uma das teses centrais a própria necessidade de um 

―novo banco‖, cuja feição seria típica de uma instituição de caráter privado. Assim, surgem, 

no contexto do Banco do Brasil programas de ―Qualidade Total‖ e de ―Adaptação a nova 

Profissionalização‖.  

 A nova postura ―estratégica‖ do funcionalismo, exigia que a solidariedade 

social - outrora existente no seio da corporação - desse lugar à concorrência intrafirma 

pelos postos de destaque. E, não somente isso foi valorizado, em termos de cultura 

institucional, mas houve um incentivo à redefinição dos significados compartilhados, até 

então, pela maioria do funcionalismo do Banco do Brasil. Assim, o funcionário de um 

banco público era, antes, bem mais próximo de um prestador de serviços do Estado do que 

propriamente de um bancário-vendedor típico de banco privado. Nesta perspectiva de 

ajustes neoliberais, havia uma clara demanda para que os bancários oficiais deixassem de 
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lado a esfera social dos bancos e se detivessem à eficiência mercadológica, viabilizando a 

expansão da instituição nos marcos da lucratividade. 

 Resgatando a história recente, verifica-se que, junto com essas inovações de 

caráter programático, ocorreram duas experiências que iriam singularmente modificar o 

perfil institucional do Banco do Brasil: primeiro, a contratação de ―novos funcionários‖ 

concursados, cujos benefícios salariais - diretos e indiretos – eram significativamente 

menores, comparando-se aos valores dos benefícios do ―antigo funcionário‖. E, segundo, o 

incremento da terceirização no âmbito do Banco, destacando-se a inserção maciça do 

estágio remunerado como estratégia de substituição de força-de-trabalho tradicional pela 

força-de-trabalho adaptada às novas configurações técnico-organizacionais. 

  As medidas retro citadas objetivavam ampliação da lucratividade, não apenas 

do Banco e isto ocorreria, mas em quase todas as instituições que se mantiveram no 

mercado financeiro brasileiro nos anos noventa. No entanto, os riscos assumidos, nessas 

incursões pelo lucro, não tardariam a revelar suas faces. A rigor, para nossos propósitos, é 

significativo analisar duas destas faces: o risco de caráter contencioso-jurídico e a 

conseqüência psico-social para o trabalhador bancário. Vale a pena adiantar alguns pontos 

inerentes a essas duas dimensões-chave.  

  O contencioso-jurídico concretizou-se com os programas de reestruturação e a  

diminuição do quadro funcional. De 1990 a 2003, mais de quarenta mil funcionários foram 

demitidos do Banco do Brasil, sobrecarregando os funcionários remanescentes. A 

intensificação do trabalho, bem como as jornadas abusivas, sem que houvesse, em geral, o 

pagamento das horas-extras, teve como conseqüência um aumento significativo de casos de 

doenças por estresses e por LER (lesão de esforços repetitivos). Assim, muitos dos ex-

funcionários submetidos a essas condições precárias de trabalho, procuraram os meios 

jurídicos para o ressarcimento de suas perdas econômicas e de saúde.  

 Na realidade, constataram-se, ainda, nas fiscalizações do Ministério do 

Trabalho, muitas notificações de irregularidade pelas abusivas jornadas de trabalho do 

Banco do Brasil. Estas constantes notificações, a partir do final de 1990, redundaram na 

adoção dos pontos eletrônicos para os funcionários dos bancos públicos como forma de 

coibir as extrapolações de jornada de trabalho. A rigor, tal decisão não pode ser atribuída a 
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―benevolência‖ ou preocupação humana das direções dessas empresas e, sim, como 

respostas às reincidentes multas trabalhistas aplicadas ao Banco.  

 A essas conseqüências, que bem expressam a intensificação do trabalho no 

contexto dos programas de reestruturação bancária nos anos noventa, agregam-se riscos 

jurídicos de indenizações trabalhistas a ex-estagiários. De fato, existem na justiça casos de 

estagiários que, ao notar o desvirtuamento da lei que regula o estágio por parte do Banco do 

Brasil, impetram ações no sentido de serem contratados como ―funcionários‖ formais da 

empresa, requerendo, inclusive, os salários atrasados. Na realidade, não se constatou, até 

hoje, sucesso em nenhuma dessas ações na justiça do Trabalho, com a efetivação de ex-

estagiários como bancários efetivos. No entanto, não se pode simplesmente ignorar o risco 

potencial de tais reivindicações jurídicas, a partir do real desvirtuamento da lei que regula o 

estágio, em flagrante precarização do trabalho.  

  Uma conseqüência importante a ser salientada é de caráter psico-social. Neste 

campo, enfocamos as conseqüências que atingiam a identidade do ―ser bancário‖ na cultura 

institucional do Banco do Brasil. São conseqüências que se relacionam à essência do 

concreto e, como tais, não são visíveis de imediato quando enfocamos a esfera fenomênica. 

Assim, estão incluídas, dentre as conseqüências institucionais, a perda de sentidos e 

significados inerentes ao trabalho no Banco do Brasil que se foram deteriorando sob a 

pressão das políticas que buscavam redefinir a missão dos bancos públicos no âmbito dos 

ajustes à acumulação rentista.     

 Com o processo de reestruturação, o ―ser bancário‖ do Banco do Brasilé 

profundamente golpeado. Cresce cada vez mais a distância entre a antiga identidade ―do ser 

bancário‖ de uma instituição oficial e a ―qualificação‖ em construção. Na realidade, hoje, a 

categoria bancária oficial está bem mais próxima dos padrões mercantis do que o 

anteriormente qualificado servidor bancário. Assim, na nova ordem do capital, com os 

processos de automação bancária, concretiza-se a transferência do saber e das atividades 

para as máquinas. Os valores até então acumulados pelo trabalhador bancário. Disseminam-

se concepções diferenciadas acerca do Banco e questionamentos quanto à sua missão 

emergem na cultura institucional, de forma até difusa, levando em conta os diferentes 

segmentos funcionais da empresa. No funcionalismo mais velho surgem os 

questionamentos que colocam em xeque todo o saber e experiências acumuladas ao longo 
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dos anos. “De que valeram tantos anos de aprendizado dentro da empresa, uma vez que 

qualquer pessoa está apta a fazer o que faço?” “Em que medida se encontra minha 

importância para empresa, posto que muitos colegas com trajetórias semelhantes a minha 

foram dispensados?” “Como será o meu futuro, tendo em vista a imensa quantidade de 

novos funcionários e estagiários que podem ocupar minha função?” “Conseguirei me 

aposentar pelo Banco, uma vez que muitos que preservavam esse sonho foram demitidos já 

sem a então juventude dedicada à empresa?” São questionamentos a revelar os indícios 

mais profundos da ―qualificação-desqualificante‖ que atingiu a alma do ―ser-bancário‖.  

 No segmento dos novos funcionários, muito provavelmente, circulam outras 

concepções e impressões. De fato, há de se ter em mente que a inserção desse grupo se deu 

já nos anos noventa, quando a empresa já não incentivava os caminhos da solidariedade 

entre o funcionalismo; ao contrário, por diversas formas, induzia ao individualismo e à 

ausência de laços identitários entre os segmentos funcionais, incentivando, na maioria dos 

casos,  a concorrência intrafirma entre eles. É o acirramento da concorrência num cenário 

de vulnerabilidade do trabalho. Uma dessas expressões, de tal vulnerabilidade, é o 

rebaixamento salarial, atingindo, sobremaneira, os novos funcionários, fazendo-os 

―naturalmente‖ diferenciados: verifica-se a dedução de benefícios salariais tanto em termos 

de salários diretos como de salários indiretos. A rigor, essa vulnerabilidade do trabalho 

bancário foi se efetivando num cenário em que o Banco do Brasil, na condição de empresa 

de economia mista, volta-se bem mais para acumulação de lucros do que para a gerência de 

políticas públicas. Assim, esses novos bancários, na maioria dos casos, são conformados à 

lógica mercantil, alienados ao que se relaciona a projetos sociais de desenvolvimento e 

inclusão. Neste contexto, diferentemente do ―velho funcionário‖, os ―novos‖, certamente, 

têm uma rede de significados que o levam a pensar o Banco do Brasil de outra maneira. De 

certo, os questionamentos nesse segmento ―novato‖ configuram-se de forma diferenciada 

das preocupações do funcionalismo tradicional e, quiçá, muitas vezes, direcionadas em 

outra perspectiva. Predominam entre os ―novos‖ questões do tipo: ―será que vale o esforço 

de continuar trabalhando nesse local, uma vez que eu poderia prestar um concurso para 

outro órgão?‖ ―Quando vão me dar chances de mostrar o que sei?‖ ―Aqui tem tanto velho 

que não gosta de trabalhar direito, por que não me colocam nesses postos mais avançados?‖ 

―Eu tenho muito mais condições de produzir do que essa outra turma, por que não deixam 
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eu provar isso?‖ As novas qualificações entram em confronto com as ―velhas‖, 

confirmando dramaticamente a desqualificação do trabalho (saber bancário)  e a 

desvalorização da força-de-trabalho (o ser-bancário).   

 Ainda poderíamos incluir no âmbito das conseqüências institucionais, a 

situação que circunscreve os segmentos terceirizados. Aqui reafirmamos a tese do ―risco 

chave para o trabalhador bancário‖, o processo assumido - pelos bancos em geral - em 

ampliar a terceirização em seus segmentos. Isto golpeia a identidade dos bancários, com a 

conseqüente desqualificação do―status quo” que atinge, violentamente, os chamados 

bancários tradicionais que vivenciaram outro universo de trabalho.  

  Neste cenário de transformação da cultura institucional, cabe especial destaque 

a discussão das formas diferenciadas de perceber a empresa, por parte dos funcionários 

mais antigos e por parte dos mais novos. Essa situação causa um constrangimento e um 

conflito de valores e referenciais dentro do próprio universo de significados do Banco do 

Brasil. Na realidade, este confronto de visões pode ser traduzido para além de um mero 

conflito de ―gerações‖. Nesta perspectiva, há de se ressaltar, que está em jogo o próprio 

futuro da organização dos trabalhadores da empresa. Assim, torna-se fundamental a 

definição quanto ao caráter que a política governamental pretende conferir ao próprio 

Banco do Brasil
52

. A rigor, torna-se imprescindível discutir um dilema básico, qual seja, a 

empresa tende a caminhar em função da lógica competitiva e lucrativa; ou existe uma 

possibilidade de confirmar com um viés de banco social, gerenciador de políticas públicas? 

Fica a questão: uma vez definida a perspectiva do Banco do Brasil na contemporaneidade, é 

possível uma unificação de objetivos estratégicos no interior dos dois segmentos funcionais 

básicos da empresa – o ―novo‖ e o ―velho‖? Com a manutenção desse hiato, não somente 

conceitual, mas real, entre o ―novo‖ e o ―velho‖ funcionário, há um acentuado risco à 

organização dos trabalhadores. Vale ressaltar, que, ao se manter essa divisão, no interior da 

empresa - bancários de primeira e segunda classe -, o horizonte de solidariedade entre a 
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 Parece que a tendência dominante atual no Banco do Brasil, ainda está na perspectiva de privilegiar o 

aspecto do resultado econômico-financeiro, em detrimento de um cumprimento de uma agenda voltada para 

uma contabilidade social. Para tanto, basta-se comparar o volume de recursos destinados às operações que 

objetivam a lucratividade ao aporte de recursos destinados aos programas sociais mantidos no âmbito do 

Banco. Outro fator que confirma essa tendência, é a manutenção da centralidade ao cumprimento de ―metas‖ 
por parte da maioria funcionalismo da instituição cujo objetivo está relacionado à venda de produtos e 

serviços do Banco que redundem em receitas operacionais. 
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categoria bancária, outrora existente no Banco do Brasil fica cada vez mais comprometido. 

Desta forma, poderão ocorrer possíveis implicações do ponto de vista propriamente 

―cultural‖ da instituição. A se perpetuar esse quadro, haverá, muito provavelmente, no 

futuro, imensas dificuldades de se implementar e executar projetos que necessitem da 

colaboração espontânea dos dois segmentos funcionais que hoje fazem o Banco do Brasil. 

É a segmentação da classe trabalhadora encarnada nas situações específicas do Banco do 

Brasil. 

 

DÉCADA DE NOVENTA: UM BANCO DUAS VISÕES 

 

  Na realidade, como já mencionamos, faz-se mister evidenciar a constituição de 

dois grupamentos diferenciados dentro do corpo funcional do Banco do Brasil: de um lado 

funcionários dispostos a encarar os ―desafios‖ da concorrência intrafirma, suscetíveis aos 

padrões exigidos pelos programas de reestruturação bancária, de ―profissionalização‖ e de 

―desenvolvimento contínuo‖, levados a cabo pelas últimas administrações do BB da era 

neoliberal; noutro pólo a permanência de um segmento funcional alheio às novas formas de 

condutas propostas pelos programas, também refratários à concorrência entre colegas e as 

possíveis vantagens que isto possa trazer.     

                Assim, podemos inferir, de início, que havia, basicamente, dois segmentos 

funcionais diferenciados dentro do Banco do Brasil. O habitus necessário para inserção do 

agente no campo dos comissionados (gerentes) tinha sua constituição enraizada na crença 

coletiva no valor distintivo que pode conferir a um funcionário da empresa ao habilitar-se 

aos cargos gerenciais dela. A rigor, não se podiam esquecer as vantagens econômicas que 

tal inserção traria, porém há de se levar em conta, também, os lucros simbólicos, perfilados 

a partir de uma carreira gerencial. Na verdade, eram estas vantagens que, na maioria dos 

casos, incentivavam a participação de funcionários em seleções e concorrências cujo 

objetivo era o crescimento da rentabilidade e do status funcional por meio das promoções 

na carreira.  

            Não era raro, em movimentos de mobilizações sindicais, haver a recusa de 

engajamento de postos de trabalho comissionados. Para tanto, alegavam a condição de 
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―gerente‖ da empresa, mesmo que, em muitos casos, tratava-se do segmento pertencente à 

gerência média. A rigor, por receio da perda da função, era como se agisse uma força 

coercitiva capaz de transmitir a ―responsabilidade‖ e ―confiança‖ depositada, pela empresa, 

sobre o gerente. Nesta perspectiva, os dois segmentos retro citados se diferenciam: para o 

comissionado esta suposta ―força coercitiva‖ existia, para o outro segmento, de bancários 

sem comissões, isto não tinha, na realidade, o menor significado. Com efeito, não somente 

este caso é ilustrativo, mas outros fatos hodiernos ajudam a demonstrar essa diferenciação, 

tais como: a forma como ordens e sugestões de superiores são aceitas; o afinco dado ao 

cumprimento de metas (vendas de produtos e serviços); a forma de vestir; o respeito rígido  

quaisquer normas da empresa; a introjeção do clima de concorrência entre as agências do 

próprio banco; enfim, por meio de diversas situações, ocorridas no dia-a-dia do trabalho, 

poder-se-ia facilmente perceber reações diversas nos segmentos distintos da instituição. .  

              Na realidade, verificava-se, facilmente, a partir de situações que exigem um 

parecer sobre o desempenho de um funcionário, a forma distinta como eram tratados os 

colegas. De fato, aos bancários que pretendiam ―seguir carreira‖, eram atribuídas formas de 

distinção, muitas vezes, perceptiveisl inclusive nas declarações dos gerentes. Assim, para o 

funcionalismo ―engajado‖ nos programas de reestruturação do banco, havia a nomeação de 

―comprometidos‖. Além disso, tais bancários, muitas vezes, eram incluídos no grupo dos 

que ―gostavam da empresa‖, verdadeiras declarações de amor ao Banco não eram raras em 

reuniões e encontros, neste sentido. 

            Outro fator marcante era o monopólio da seleção para o campo dos comissionados. 

Na maioria dos casos, os processos seletivos eram outorgados aos próprios gerentes mais 

antigos da esfera dos comissionados53. Assim, os candidatos se habilitam aos cargos de 

gerência média, pré-requisito básico para inserção nesta carreira. Na verdade, os critérios 

de inclusão eram norteados por um conceito de ―competência‖, que representa um conjunto 

de pré-requisitos básicos para ascensão do candidato. O primeiro passo era análise 

―curricular‖ do pretendente, levando em consideração os cursos de formação dados pela 

empresa, as tarefas relevantes prestadas ao Banco e, sobretudo, a incorporação do 
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 Até 1989 havia uma seleção interna, dentro do próprio BB, seguindo determinados pré-requisitos, cujo 

objetivo era a seleção para o nível ―Superior‖. Tal seleção visava à criação de um segmento apto a ascender 
aos cargos de gerência. Porém, a partir de 1990 há a extinção deste tipo de concurso interno, inclusive, por 

intermédio de atendimento à reivindicação do movimento sindical da época.   
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―comprometimento‖ aos programas de reestruturação. Assim, nestas seleções, na maioria 

das vezes, obtinha êxito o candidato que já integrasse o grupamento dos ‖substitutos‖, ou 

seja, funcionários que se dispunham a substituir os postos de gerência média quando da 

ausência dos seus titulares. O segundo passo para a nomeação do candidato, dava-se por 

intermédio de uma entrevista, em que se observava o ―perfil‖ do candidato para o cargo. 

Neste momento, eram perguntadas as razões da candidatura, bem como disponibilidades do 

pretendente. Em geral, os militantes engajados no movimento sindical não tinham a menor 

chance nestas seleções.  

 Enfim, os critérios básicos para a ascensão profissional no âmbito do Banco do 

Brasil, durante a década de noventa, poderiam ser resumidos desta forma: a dedicação 

exclusiva à empresa; a disponibilidade de tempo – inclusive para jornadas com horas 

graciosas -; distanciamento do movimento sindical; o ciclo de amizades - proximidade com 

os gerentes -; histórico de participações ―voluntárias‖ – como preparação e participação em 

festas de integração funcional -; e por fim, a quantidade de cursos de formação realizados 

no âmbito da empresa. Vale ressaltar, que, a partir de meados da década de noventa, 

começou-se a levar em conta, mesmo de forma pouco decisiva, os cursos universitários.  A 

partir deste mesmo período, o Banco estimularia, principalmente, para os detentores de alta 

gerência, a conclusão de cursos em nível superior. Este fato é marcante, posto que, nas 

décadas pregressas, o Banco desestimulava seus funcionários ao ingresso em faculdades ou 

cursos que não fossem ministrados dentro da própria instituição. Nestas épocas era comum 

a denominação de ―formado em banco‖, aos funcionários mais experientes e detentores de 

altas gerências.    

  

2.5 - RETROSPECTIVA DOS PROGRAMAS DE REESTRUTURAÇÃO NO  

BANCO DO BRASIL: 1989 a 2009 

 Durante o Governo de Collor de Mello (1990-1992), foi franca a disposição em 

realizar transformações mais profundas no Banco, com clara intenção de modificar diversas 

dimensões da empresa. Inclusive, com intenção de alterar ―a postura do funcionário‖, que 

deveria adaptar-se às novas condições do mercado. Na verdade, nesta época, começou-se a 

introduzir, inclusive pela mídia, a imagem segundo o qual o que ―fosse público, era 
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ineficiente‖, então, dever-se-ia ―tornar eficaz‖, ―privatizar‖ ou ―extinguir‖. Eram as 

máximas neoliberais.  

 Nesta perspectiva é implantado, no Banco do Brasil, ainda em 1990, o primeiro 

programa cujo objetivo é transformar a ―postura filosófica‖
54

 do funcionário para as 

―necessidades do mercado‖ e a ―valorização do cliente‖, chamado ―Novo Modelo 

Organizacional para as Agências‖. Falava-se num consenso que deveria ser construído a 

partir do trabalho em equipe e a necessidade de inserção de um ambiente propício para a 

mudança. Neste programa é constatada uma aversão às opiniões oriundas do movimento 

sindical. Os gerentes tinham como missão levar adiante tal programa nas unidades do 

Banco em que atuassem. 

 O enfoque pela necessidade de mudanças seria a marca dos planos de 

reestruturação do Banco do Brasil. Havia a pretensão da empresa em convencer os seus 

funcionários acerca que o ―mundo estava mudando‖, restando como a única opção possível 

para sobrevivência da empresa a ―adaptação‖ a nova exigência do mercado e da 

globalização. A rigor, em quase todos os discursos, panfletos e vídeos que divulgavam a 

necessidade de tais programas, sempre se fazia alusão à ―queda do muro‖, revelando, 

assim, de forma tácita, a supremacia real e absoluta da ordem do capital e da globalização. 

Neste sentido, não restava alternativa senão entrar no ―jogo‖ competitivo do mercado. Para 

tanto, fazia-se necessário uma ―profunda reflexão‖ acompanhada de uma ―mudança de 

atitude‖. No fim das contas, o ―engajamento‖ ao ―novo cenário‖ da empresa era imposto de 

diferentes formas. Com efeito, o intuito para se conquistar a adesão maciça do corpo 

funcional passou por inúmeras tentativas de cooptação da subjetividade do trabalhador 

bancário. Nesta perspectiva, foram realizados inúmeros ciclos, palestras e GTs inspirados 

em nomes expressivos do pensamento neoliberal no Brasil, tais como: o consultor Luiz 

Marins, a Profa. Dorotéia Wernek e o Prof José Pastore. De fato, esses ―eventos de 

convencimento‖ eram, a cada dia, mais freqüentes dentro da rotina funcional do Banco nos 

anos noventa do século passado.  

 Nesta perspectiva, a doutrinação - pró-engajamento aos ditames neoliberais – 

foi gradativamente se radicalizando. Nos ciclos e cursos organizados pela empresa, eram 
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freqüentes a ―obrigatoriedade‖ em se cantar, de forma literal, a letra da música de autoria 

de Nelson Mota, com interpretação de Lulu Santos, ―Como uma onda no mar‖, 

principalmente, na estrofe que faz referência à mudança: ―Tudo muda o tempo todo, no 

mundo (...) Como uma onda no mar (...) Nada do que foi será, do jeito que já foi um dia‖. 

De fato, tentava-se ―impor‖, a todo custo, um clima de transformação radical. Faz-se 

mister, citar, também, as freqüentes alusões à necessidade de ―quebra de paradigmas‖. A 

rigor, ―paradigma‖ foi uma das categorias mais freqüentes dos manuais, por vezes, 

distribuídos pela empresa. Evidente que este ―paradigma‖ era utilizado de forma vulgar, 

guardando enorme distância do conceito desenvolvido pelo filósofo alemão Thomas Kuhn 

que tratava da preocupação quanto aos modelos científicos usuais em cada época, pensados 

a partir dos marcos da Filosofia da Ciência. Com efeito, nos ciclos e palestras mencionadas, 

sempre se relacionava a ―necessária mudança‖ para se atingir a ―modernidade‖. Como fica 

patente, não se sabia ao certo, até então,  de que ―mudança‖, de qual ―paradigma‖ e de qual 

―modernidade‖ se estava querendo situar. Lea Carvalho Rodrigues expõe desta forma, seu 

entendimento acerca da ―modernidade‖ que se tentava impor  no âmbito do Banco do 

Brasil: 

Mas, curiosamente, à primeira vista parece tratar-se de uma 
modernidade voltada para o passado, uma modernidade que por se fazer 
com atraso necessita, para se realizar plenamente, resgatar o tempo, 
trazer o passado almejado para o presente e nesse presente realizar o 
pretendido, dando saltos seguidos, com medidas de impacto que se fazem 
aos borbotões, atropelando a seqüência dos acontecimentos ao realizar 

de forma abrupta e concomitante o conjunto de processos que deveriam 
ter acontecido ao longo do tempo (...) Trata-se de uma busca de 
modernidade construída no sentido que o programa foi pensado, 
planejado e executado nesse sentido, o que se faz prevalecer é seu sentido 
instrumental. O novo é criado a partir de um projeto futuro e o velho é 
negado, pois é ele próprio tido como a causa primeira de todos os males 
presentes e, portanto, objeto, também ele de uma destruição planejada. 

(RODRIGUES, 2001: 65-66)  

 

 Nesse clima, prosseguiram-se os planos de reestruturação bancária no BB. Em 

1990, o BB implementa outro programa, agora chamado de ―O Novo Rosto do Banco do 

Brasil‖. Este programa tinha como pretensão uma radical mudança na empresa, com vistas 

a sua suposta inserção no mercado global. A rigor, com o advento do ―Novo Rosto‖, 

diversas agências tiveram seus quadros reduzidos, gerando uma quantidade de funcionários 
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sem localização definida à mercê da definição da Direção Geral da Empresa. Estes 

funcionários eram enquadrados na condição de ―à disposição‖, contudo, futuramente, 

conhecidos como ―excedentes‖. O princípio da estabilidade consentida dentro da empresa 

começa a ser fragilizado. Neste período, foi criado o ―cadastro de funcionários sob 

observação‖, destinado a incluir funcionários cujos desempenhos ―eram insatisfatórios‖, 

classificando-os como ―recuperáveis ou irrecuperáveis‖. Além disso, o sistema de Plano de 

Cargos e Salários (PCS) da empresa foi modificado, havendo um congelamento das 

promoções automáticas. Na realidade, muitos funcionários foram coagidos à aposentadoria 

e muitos outros se sentiram forçados a pedir transferência para as mais diversas partes do 

País. Acirrava-se, então, a concorrência intrafirma, uma vez que a única forma de 

consecução de melhores vencimentos salariais era a inserção na carreira gerencial. Vale 

ressaltar, que cabia aos primeiros gestores o ―gerenciamento‖ do programa em suas 

agências.  

 O presidente do BB, à época, Lafaiete Coutinho, parecia está disposto a quebrar 

o estatuto da estabilidade no Banco. Até então, a empresa somente demitia por falhas 

graves (como desfalques). A crise de instabilidade política que assolou o governo Collor, 

em 1992, levou ao impedimento do Presidente da República. De fato, com isto, respirariam 

mais tranqüilos os funcionários do BB, pelo menos por dois anos (1992 a 1993) Na 

realidade, os programas de reestruturação somente voltariam com maior vigor a partir da 

era FHC (1994).  

 Há, no entanto, em 1993, agora no governo Itamar Franco (1992-1993), o 

lançamento do programa ―Macrofunção de Pessoal‖. Neste programa não são estipuladas 

metas claras e objetivas. A rigor, existia uma preocupação quanto à criação de critérios e 

mecanismos capazes de identificar os funcionários ―comprometidos‖ e os ―não-

comprometidos‖, objetivando se buscar uma ―solução‖ para estes últimos. 

 O Macrofunção, porém, já salientava a necessidade do incremento da 

terceirização (o banco já terceirizava atividades periféricas – como vigilância, limpeza e 

outros). Houve, neste contexto, a terceirização de alguns serviços no interior do CESEC
55

, 

como digitação e outros que comentaremos mais adiante. 
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 Faz-se mister ressaltar que,  embora houvesse surgido o Macrofunção, este não 

chegou a fazer vítimas entre os funcionários do Banco, isto se comparado aos demais 

programas subseqüentes. Na gestão de Alcir Callari no BB (1992-1993), houve, inclusive, o 

restabelecimento do antigo plano de cargos e salários (PCS), não se registrando - talvez por 

falta de tempo - perseguição a funcionários. Há, na realidade, um momento de certa calma, 

em que as tensões entre os comissionados e o pessoal sem comissão diminuíram de forma 

significativa. 

 Em 1994, o Banco lança o seu Programa de Qualidade Total do Banco do 

Brasil – PQTBB. Salientava-se, à época, a necessidade de mudança organizacional, com a 

―mudança na qualidade dos serviços e qualidade de vida‖. Houve, neste sentido, um pesado 

investimento no aparato ideológico, com vídeos, cursos, palestras e treinamentos. De fato, 

foram constituídas, também, as primeiras equipes de autodesenvolvimento, formadas a 

partir de funcionários (gerentes ou não) cujo objetivo era disseminar a ―política da 

qualidade‖ aos demais funcionários. Os gerentes atuaram como disseminadores 

(facilitadores) do programa, promovendo inúmeras reuniões nas dependências do Banco.

 Nesta época, falava-se em parceria com sindicatos e funcionários. No entanto, 

conjuntamente à implementação do PQTBB, iniciaram-se as primeiras perseguições a 

funcionários da era FHC. Neste momento, incrementava-se, de forma significativa, a 

terceirização, principalmente, com a contratação de estagiários. A rigor, foi datada deste 

período, a confecção das primeiras listas de excedentes56, gerando, deveras, um clima de 

terror entre os funcionários e seus familiares.   

 A respeito do PQTBB e das transformações produtivas no âmbito do Banco do 

Brasil, comenta Maia: 

Para se ter uma idéia da dimensão dessas mudanças, somente nos últimos 
dez anos, o Banco se desfez de mais de sessenta mil funcionários, mais de 
quarenta mil só no governo FHC. Foram fechadas no último governo 
mais de cento e cinqüenta agências e inúmeras outras unidades de 

atendimento de pequeno porte, situadas, em sua expressiva maioria, em 
regiões menos privilegiadas do Nordeste. A missão e a filosofia da 
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 Lista de funcionários do Banco do Brasil que se configuravam como ―excesso de contingente‖, segundo os 

critérios da empresa. Ao funcionário excedente (incluído nas listas de excesso), restava: 1. aderir ao Plano de 

Demissão Voluntária do BB; 2. pedir transferência para outros estados (onde houvesse vagas disponíveis) e 3. 

permanecer como excedente no seu local de trabalho, desta forma ficando passível de demissão involuntária.  
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empresa foram radicalmente alteradas, de forma que a preocupação com 
o lucro passou a ser priorizada em detrimento do papel social e do 
fomento ao desenvolvimento. A atual administração aponta, assim, para 
um banco de mercado, com uma estrutura cada vez mais preparada para 
uma rápida privatização. (MAIA, 1998:31) 

 

 Nesta época, já se exigia uma nova postura gerencial, com a adoção de metas 

por unidades, bem como a exigência de maiores lucros por agência. Desta forma, o habitus 

necessário aos gerentes passava, também, a incorporar a capacidade de gerar bons negócios 

para a empresa, além do destemor e da eficácia na aplicação de sanções a funcionários ―não 

engajados‖. 

   Em 1995, há um radical agravamento do clima entre os funcionários. A antiga 

―parceria‖ com os sindicatos se torna insustentável quando da divulgação dos critérios para 

listar funcionários excedentes. Em primeiro lugar, seriam os empregados mais novos os 

selecionados para as listas, em seguida, cada unidade do Banco teria ―autonomia‖ para 

indicar seus excedentes. Em muitas agências foram realizadas ―eleições‖ para a indicação 

de nomes, noutros lugares as próprias administrações das unidades indicavam os 

funcionários sob critérios não divulgados. Comenta Machado, a esse respeito: 

 

O ano de 1995 é sombrio. Ao invés da parceria e do envolvimento, 
predominam a repressão, o medo e o sofrimento. Os dirigentes do banco, 
através de suas atitudes, jogam por terra o que havia sido assumido e 
defendido na empresa no ano anterior: ética, democracia, transparência, 
qualidade de vida e de trabalho, etc. (Machado, 2001:09)  

 

  Sob a gestão de Paulo César Ximenes (Presidente) e João Batista Camargo 

(Diretor de Recursos Humanos), instala-se uma ofensiva de reestruturação no banco, com 

sérias conseqüências ao corpo funcional. Nesta época, ampliam-se os casos de debilidades 

físicas e mentais. Na realidade, ocorrem vários casos de suicídios cometidos, inclusive, no 

interior de unidades do Banco. De fato, o mais curioso é que tais conseqüências já haviam 

sido previstas por uma empresa de assessoria externa, contratada pela direção do banco 

para conceber um plano de ação para o ―ajuste do quadro‖. 

 Parece mesmo patente a intenção do primeiro governo FHC, em realizar, 

pioneiramente, a reestruturação estrutural do BB. De fato, as experiências inauguradas a 
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partir do Banco do Brasil, depois seriam estendidas a todo o setor público federal. A rigor, 

a inovação mais usual e conhecida pelo público foi a adoção do Plano de Demissão 

Voluntária (PDV). Depois da experiência do BB, os PDVs foram extensos aos mais 

diferentes órgãos da administração pública, sob a regência dos programas de ajuste de 

inspiração neoliberal. Havia uma intenção evidente na redução do estado via privatizações 

desde o governo Collor; que foi radicalizada durante todo governo FHC. Nesta perspectiva, 

Paulo César Ximenes chegou mesmo a afirmar o seguinte: ―começamos uma longa 

discussão sobre o Banco do Brasil, e sem dúvida, no término dessa discussão o Banco será 

privatizado‖. Vale ressaltar, que o PDV do Banco do Brasil somente em 1995 recebeu 

13.388 adesões. Esta intenção em assemelhar o Banco aos demais participantes da 

concorrência intercapitalista bancária no Brasil ficou ainda mais visível com a retirada do 

BB do Conselho Monetário Nacional, uma das entidades reguladoras das políticas 

monetárias do Brasil.  

  De fato, um dos elementos que veio agravar ainda mais as condições de 

trabalho do funcionário no Banco, á época, foi à exigência da ―multifuncionalidade‖. A 

rigor, diversos cargos de gerência média foram extintos, ocasionando um maior número de 

tarefas para os bancários sem comissão. Assim, exigia-se destes segmentos mais 

―dinamismo‖ e mais ―responsabilidade‖ na condução das rotinas de trabalho. Tal fato 

ocasionou um enorme número de horas extraordinárias não pagas no BB, sendo fatos 

recorrentes funcionários com jornadas superiores a doze horas diárias - quando o 

regulamentado em lei são jornadas de seis horas para o trabalhador bancário. 

 Na realidade, em muitos casos, o surgimento de funcionários excedentes não 

era decorrente tão somente por conta do avanço tecnológico. Muitas vezes, havia a intenção 

clara de superexploração à qual era submetida grande parte do funcionalismo, seja nas 

agências ou nos órgãos regionais.   

 A partir da segunda metade dos anos noventa, há um abalo substancial entre os 

gestores do banco e os funcionários sem comissão. Os gerentes, de forma maciça, 

assumiram de vez o discurso da empresa, alegando que tais mudanças eram necessárias e 

inevitáveis para a sua preservação. Na realidade, muitos comissionados, excediam-se 

entusiasticamente, afirmando que no BB não havia lugar para os ―incompetentes‖ e os ―sem 

compromisso‖ com a empresa. De certa forma, houve uma ―caça as bruxas‖ aos 
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funcionários não reconhecidos como ―competentes‖. Assim, a atuação de muitos gerentes 

foi marcada pela intolerância aos próprios colegas e  à resistência dos apelos do movimento 

sindical. 

 Em 1996, há um combate ainda mais intenso e penoso ataque aos funcionários 

do Banco. O antigo PDV (Plano de Demissão Voluntária) é substituído pelo PAQ (Plano de 

Adequação dos Quadros). A mudança consistiu em menos incentivo financeiro para os 

optantes pela demissão voluntária. As punições, sob o ponto de vista disciplinar, aos que 

permaneciam na condição de excedentes sem que optassem pelo novo plano ou pedissem 

transferência para outras agências ficaram ainda mais violentas. Na realidade, o horizonte 

dos considerados ―excedentes‖ ficava cada vez mais sombrio, revelando a intransigência do 

Banco em não abrir mão das esperadas demissões involuntárias (sem justa causa) aos 

funcionários que resistiam em ―não colaborar‖ com a empresa. Nas unidades do banco, 

muitos comissionados, prestavam-se a missões um tanto quanto sórdidas, como reeditar 

listas de excedentes, incentivando a imediata adesão ao PAQ. 

 Em março deste mesmo ano, é lançado o programa ―O Banco do Brasil na Hora 

da Verdade‖, programa destinado a atuar em diferentes frentes tais como: recomposição do 

capital do banco - para adequação ao acordo de Basiléia57 -, reforma das políticas de gestão 

de negócios, reformulação administrativa, novos critérios para concessão de crédito e 

modernização tecnológica – quando foram investidos 1,6 bilhão de reais entre 1996 a 2000 

nesta rubrica. 

 Em junho de 1996, efetivar-se-iam as primeiras demissões involuntárias dos 

funcionários considerados ―excedentes‖ do Banco do Brasil. Agora, o que era pesadelo 

tornou-se realidade. Foram ao todo 595 demissões involuntárias de 1996 a 1997. Estava, 

assim, consumada a extinção do estatuto da estabilidade no Banco do Brasil.  À época, o 

medo e a violência cresceram entre os funcionários do Banco, e muitos preferiam aderir ao 

PAQ a terem que permanecer na empresa. O diretor de recursos humanos do BB, em 

mensagem aos funcionários, falava da importância de se transferir o conceito de 

―estabilidade consentida‖ para ―empregabilidade conquistada‖. Ao anunciar o novo 
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 Acordo firmado entre diversos Bancos Centrais, na cidade suíça de Basiléia, cujo objetivo é conferir maior 
transparência ao setor financeiro mundial, estipulando os valores necessários para a formação de reservas 

bancárias, objetivando assegurar a solidez das instituições  nos diversos Países integrantes do acordo.  
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programa denominado ―Profissionalização‖ (que aos poucos vai substituindo o já 

desacreditado PQTBB), comenta o diretor: 

Do ponto de vista das relações de trabalho, o programa de 
Profissionalização vai auxiliá-lo a compreender o processo de 
substituição do conceito de estabilidade consentida, que conduz à 
acomodação, pelo conceito de empregabilidade, que nos estimulará a 
investir na carreira, crescer profissionalmente e melhorar nossa 

contribuição para os resultados da empresa. (Apud. MACHADO 
2001:16).  

  

 De fato, coube aos comissionados efetivarem as demissões involuntárias, bem 

como, conferir propagação às novas diretrizes inerentes ao novo programa lançado pelo 

Banco, à época. O ―Profissionalização‖ consistiu num projeto que visava conscientizar o 

trabalhador bancário para o ―aperfeiçoamento contínuo‖. Tentava impor a necessidade 

constante da requalificação, tendo em vista a constituição de um trabalhador ―novo‖ e 

―proativo‖. Além disso, tenta conscientizar os funcionários que o seu ―sucesso‖ (ou 

fracasso) profissional depende unicamente dele. Cabe agora ao próprio funcionário gestar 

sua carreira. A empresa teria um papel coadjuvante na formação do funcionário, 

disponibilizando cursos e material impresso, caso assim o Banco optasse.  

 Cabe ainda relatar que para recepção dos fascículos do programa 

Profissionalização, o bancário tinha que se inscrever num sistema informacional interno do 

Banco. De fato, o funcionário era coagido a se inscrever pelas administrações locais, sob 

pena de ser  taxados de ―não comprometido‖.  

 Ainda em 1996, é implementado um novo programa de qualidade por parte da 

Direção do BB58, chamado de ―Programa de Qualidade‖. De fato, o PQ trazia o 

pragmatismo como marca. Não se observava mais a antiga parceria voluntária, nem se 

preocupava com a ―qualidade de vida‖ do trabalhador bancário. Na realidade, procurava-se, 

predominantemente, a otimização das tarefas executadas. Neste sentido, são constituídas 

mais uma vez as EADs – equipes de autodesenvolvimento cujo fim era a disseminação dos 

preceitos do novo programa, baseado exclusivamente ―na melhoria dos processos de 

trabalho‖. 
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 Em verdade, o Plano de Qualidade (PQ) indicado acima é uma continuação do PQTBB. Na essência, o PQ 
traz os mesmos fundamentos do Plano anterior, excetuando grande parte do discurso ideológico de 

convencimento que caracterizou o PQTBB. 
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 Este programa, por intermédio da coação, praticamente obrigava a participação 

dos funcionários em cursos, palestras e seminários. De fato, o funcionário que por ventura 

faltasse a algum evento era severamente advertido. Assim, mesmo em eventos promovidos 

nos finais de semana, o funcionário era obrigado a justificar sua ausência por escrito. Na 

realidade, o PQ não contou com a adesão voluntária da grande maioria dos bancários, as 

próprias EAD‘s (equipe de autodesenvolvimento), em sua maioria, eram compostas, agora, 

por membros da alta e média gerência, dispostos, tão somente a reproduzirem o discurso 

oficial da empresa.  

 De fato, o PQ buscava abarcar a subjetividade do trabalhador de uma forma 

claramente forçada. O discurso sindical foi amplamente combatido, a empresa questionou, 

inclusive, a legitimidade do representante sindical por local de trabalho (os delegados 

sindicais). Observava-se, então, que o Banco abandona o preceito do voluntarismo quanto à 

participação em programas desta natureza. O resultado não poderia ser diferente: o 

programa cai no descrédito por parte da maioria dos funcionários. As justificativas do tipo 

―quem não quer trabalhar com qualidade?‖ Ou ―está na hora de se perguntar o que podemos 

fazer pelo banco‖, não mais empolgam o corpo funcional, e, na maioria das unidades do 

BB, o Programa de Qualidade é abandonado. 

 Há de se ressaltar, que ao longo da implementação destes programas, quase 

sempre se precedia uma ação déspota, por parte dos agentes do campo gerencial no sentido 

de impor a ―visão da empresa‖ a qualquer custo numa dinâmica de apelo compulsório ao 

consenso pela adaptação do que ficou conhecido na década de noventa como ―pensamento 

único‖ de inspiração neoliberal. Neste sentido, parecia que os funcionários não tinham o 

direito de refletir o que seria melhor para eles e para o Banco. A absorção do discurso 

oficial deveria ocorrer sem questionamentos, mesmo que em tais discursos se escondessem 

ações deletérias para empresa e para seu corpo funcional. Na verdade, os caminhos 

democráticos foram raramente percorridos dentro do Banco. A rigor, parece mesmo que os 

avanços da abertura democrática, ocorridos a partir de 1984, não haviam chegado ao banco, 

pois persistiam, fortemente, os atributos oriundos do militarismo que redundam em práticas 

semelhantes aos do taylorismo e do fordismo periféricos.  

  Em 1997, o clima de medo imperava nas unidades do Banco. Esse período 

ficou marcado pela implementação do novo Plano de Cargos e Salários da empresa. Desta 
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feita, congelaram-se definitivamente os salários básicos, havendo a instituição do 

pagamento por ―Remuneração Variável‖, baseada na incorporação de prêmios por 

desempenho pessoal e desempenho por agência. Aliado a isto, houve um reajuste 

significativo dos salários dos maiores cargos comissionados (gerenciais). Na verdade, 

ocorreu o claro incentivo à competição intrafirma, tanto individual como por agência, 

patrocinado pelo programa de reestruturação levado a cabo pela empresa. Os prêmios dados 

por participação nos lucros seguiam o critério ―de quem ganha mais recebe mais‖. De certa 

maneira, era uma tentativa de se moldar à política salarial do BB aos bancos da rede 

privada, quiçá visando, para o futuro, a uma possível e provável privatização da empresa. 

 A rigor, das agências eram cobradas permanentes metas, que iam desde 

conquistas de clientes até vendas de produtos. Neste sentido, também eram cobradas dos 

funcionários metas nos mesmos moldes. Tal fato, levou a uma maior intensificação da 

jornada dos bancários. Eram comuns, principalmente no interior do Nordeste, jornadas que 

iam de sete da manhã às nove da noite, sem que fossem pagas as devidas horas 

extraordinárias. Diversas agências tiveram seus quadros funcionais diminuídos em função 

do incremento tecnológico, que, de início
59

, implicou em mais exteriorização do trabalho 

bancário. As agências tinham de ser necessariamente lucrativas, destoando, em principio, 

das funções de um banco público e social. 

 Já em 1998, o quadro perdura-se, porém, com um agravante. O ―sucesso‖ das 

políticas de demissão em massa, levadas a cabo pelas direções nos períodos anteriores, 

surtem efeito neste período: muitas agências apresentam deficiências em seus quadros, 

mesmo com todo empenho dos funcionários, o atendimento à clientela estava prejudicado 

em muitos lugares. Seguiu-se, então, um deslocamento de pessoal para cobrir às agências 

prejudicadas. Tal fato ficou tão evidente que o Banco se viu obrigado a realizar diversos 

concursos regionalizados.  

                                                           
59

  Mesmo ocorrendo uma significativa redução dos casos de extrapolação do trabalho bancário, sobretudo, a 

partir da implementação dos pontos eletrônicos, numa publicação do periódico sindical ―O Espelho‖, de 

Fevereiro de 2004, a manchete da capa vem explicitamente gravada desta maneira ― Fraude Generalizada no 

ponto Eletrônico do Banco do Brasil‖. Na reportagem, encontram-se diversos depoimentos descrevendo os 

casos de fraudes dos pontos eletrônicos, atribuídas aos gerentes, principalmente, em agências médias e 

pequenas. Segundo Márcio Chaves, então representante do estado de Minas Gerais na Comissão de Empresa 
Sindical: ― Isto é um absurdo o trabalho gratuito no BB é uma verdadeira epidemia. O banco tem autorização 

do governo de contar com 85 mil funcionários e só tem 82 mil, obrigando muita gente a trabalhar de graça‖.  
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 No entanto, há de se ressaltar, que a política de incorporação de novos quadros, 

não representa uma desvantagem para empresa. Ao contrário, tal política representa uma 

redução de custos, posto que a maioria dos funcionários demitidos nos anos anteriores era 

composta por pessoal com mais de vinte anos de Banco. Assim, tais reposições, 

representaram, de fato, um enxugamento da folha salarial. Vale ressaltar, que o funcionário 

mais antigo já havia incorporado diversas vantagens salariais diretas e indiretas, diferente 

do caso do ―novo‖ funcionário - incorporados com salários e vantagens aviltados.  

 Nos anos seguintes (1999 e 2000), serão mantidas as políticas referidas acima: 

concorrência intrafirma, remuneração variável, lucratividade das agencias e manutenção do 

―Profissionalização‖ entre outras. No ano de 1999, porém, o BB não reconhece mais a 

estabilidade do representante sindical por local de trabalho (delegados sindicais)
60

, 

representando, inegavelmente, uma clara intenção de enfraquecer o movimento sindical. 

Vale ressaltar, que até setembro de 2000 (oportunidade em que foi concedido um por cento 

de reajuste salarial), os funcionários do BB estavam com seus salários congelados desde 

1993. 

 Desde o início das inserções dos programas de reestruturação bancária no BB, 

na década de noventa, os gerentes e comissionados em geral eram coagidos pelas 

Superintendências Estaduais a se fazerem presentes nas assembléias sindicais para votarem 

contra todas as propostas de paralisação de atividades, mesmo que estas fossem parciais. 

Desta maneira, dificultava-se a ação sindical como instância de reivindicação para 

recomposição dos salários defasados. A rigor, impõe-se mais uma tarefa indigesta aos 

gestores do Banco, a saber, lutar contra a atividade sindical e incentivar as soluções de 

eventuais insatisfações no âmbito da própria empresa. Tal postura é também ―importada‖ 

do típico modelo sindical japonês/americano, em que as demandas trabalhistas são 

resolvidas por sindicatos por empresa.    

 Em 2001, o BB reinsere a política de demissão involuntária. Desta feita, o 

sistema de avaliação do banco é supostamente utilizado para efetivar demissões sem justa-

causa. Assim, de forma curiosa, a grande maioria dos demitidos é de funcionários com mais 
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 Até 1999, o delegado sindical, ou representante sindical por local de trabalho, tinha assegurado dois anos 

de estabilidade do emprego, sendo o primeiro ano relativo ao exercício efetivo do mandato. 
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de quinze anos de Banco, sendo as unidades desfalcadas recompostas por novos 

funcionários, que compõem um verdadeiro exército de reserva para este fim. A rigor, 

caberia aos comissionados a confecção das avaliações dos seus subordinados, facultando-

lhes a concordância ou discordância. Neste sentido, há um incentivo para que tais 

avaliações espelhem a ―realidade‖ funcional do avaliando, representando um incentivo para 

que não se tenha receio quanto à aplicação de conceitos considerados baixos. O que ficou 

patente foi o poder gerencial no âmbito do Banco, agora revigorado com as faculdades de 

vigiar e punir com demissões.   

 Em 2002, há a implementação da Universidade Corporativa do Banco do Brasil 

cujo objetivo não é de atuar como entidade destinada a manter cursos de graduação ou pós-

graduação. Noutro sentido, esta Unidade do Banco administra os cursos de 

aperfeiçoamento da própria empresa, bem como, regula a destinação de bolsas de incentivo 

para graduação e pós-graduação, oferecidas pelo BB. Faz-se mister ressaltar, que a maior 

parte destes incentivos, aprovados até 2002, era destinada aos integrantes do campo 

gerencial.  

 No ano de 2002, também foi criado o sistema TAO (Talentos), permitindo que 

o próprio funcionário, utilizando sua chave pessoal no correio eletrônico do Banco, pudesse 

registrar informações adicionais sobre sua qualificação e habilidades. Os dados obtidos por 

esse meio podem ser convertidos em pontos para a seleção de candidatos aos cargos 

comissionados. Na realidade, gesta-se um mecanismo capaz de facultar uma espécie de 

autodistinção, podendo, inclusive, ser utilizada para fins ascensão funcional no âmbito do 

BB. 

  Há, também, neste ano a implantação do ―projeto pilares‖, cujo objet ivo é 

segmentar a atuação da empresa, dividindo as atribuições por unidades cujas metas são 

diferenciadas. Desta maneira, estipulam-se metas em conformidade com atuação principal 

de cada unidade, podendo variar estas atribuições nos segmentos: governo, varejo, atacado 

e recursos de terceiros. 

 Em 2003, sob nova gestão, agora no governo Lula, a direção do Banco do 

Brasil, abre uma frente de diálogo com seus funcionários e com o movimento sindical. Em 

maio deste ano foi realizado o Quarto Fórum de Gestão de Pessoas e Responsabilidade 
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Socioambiental. A proposta básica foi convocar os funcionários a contribuir com críticas e 

sugestões acerca dos rumos da instituição. Houve, para tanto, até quatro etapas do Fórum: 

no local de trabalho, uma regional, uma estadual e outra nacional Nestas fases do processo, 

os funcionários apresentariam críticas e sugestões sobre inúmeros temas, até se alcançar a 

versão final em relatório. Ao todo foram catalogadas 18.000 críticas e sugestões, 

estruturadas em 31 temas. 

 Assim, o relatório final abordava predominantemente as questões relacionadas 

ao achatamento salarial, à ascensão profissional, ao treinamento funcional e ao 

restabelecimento de benefícios. Segundo o então Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, 

Luiz Oswaldo Santiago,  o Fórum foi fundamental para se ter em mente as perspectivas do 

funcionalismo. Nas palavras do Vive-Presidente: ―Estamos mudando as relações de 

trabalho internamente para que os nossos funcionários possam também cumprir seu papel 

transformador na comunidade em que atuam‖. Com os dados na mesa, nasceu o 

denominado ―Livro Verde‖, reunindo o conjunto de críticas e sugestões. A partir de tais 

registros, elaborou-se o ―Livro Branco‖, uma espécie de documento ―em aberto‖, que 

segundo a Direção do Banco, norteará doravante a política de Gestão de Pessoas da 

empresa.  

 Na realidade, não foram vislumbradas, ainda, rupturas decisivas – passados 

quase oito anos desde o fim da era FHC – nas estruturas internas da instituição. No entanto, 

o clima interpessoal interno no âmbito do Banco do Brasil não pode ser mais considerado 

de terror e/ou tensão se comparado com os últimos anos da década passada. A rigor, as 

possibilidades de privatização e demissões involuntárias foram, aparentemente, descartadas 

durante a Era Lula (2003 a 2010). 

 No ano de 2003, algumas inovações foram implementadas, com especial 

destaque para duas ações: o Programa de Extraordinário de Aperfeiçoamento (PEA) cujo 

fim foi destinar, indiscriminadamente, dezoito milhões de reais para serem aplicados na 

qualificação profissional dos funcionários sem comissão, conforme a escolha do bancário. 

Uma segunda ação relevante marcou a negociação salarial quando do dissídio da categoria 

neste ano. Apesar de ter havido deflagração de movimento paredista e concessão de 

reajuste abaixo da reivindicação pretendida, o que  marcou foi a disposição em negociar da 

atual diretoria, ato este praticamente inexistente nos últimos doze anos de história de 
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negociações salariais dentro da instituição, quando em inúmeras ocasiões se recorria ao 

método da intimidação por intermédio de ações temerárias, objetivando a intimidação do 

movimento sindical e de sua base. 

  Em 2004, é implementada a Ouvidoria Interna do Banco do Brasil cuja 

finalidade é receber as reclamações, sugestões e denúncias de caráter pessoal dos 

funcionários. No âmbito da Ouvidoria, cada processo é analisado por uma comissão 

interna, mas com limitados poderes de deliberação. Neste mesmo ano, os processos 

demissionários são centralizados na Direção Geral do Banco, saindo das esferas regionais, 

implicando, assim, em perda da prerrogativa do campo gerencial em decidir por demissões 

involuntárias. Há que registrar, também, que alguns administradores e executivos da 

instituição que, por ventura, tenham cometido ―excessos‖ contra o corpo funcional, em 

épocas pretéritas, foram punidos com a perda do cargo comissionado ou com rebaixamento 

na carreira funcional.         

 Em 2004, quiçá, a ação de maior impacto junto ao corpo funcional foi a 

extensão do programa destinado ao incentivo à graduação acadêmica. Tal programa 

praticamente destinou bolsas de estudos - para o nível superior - para a totalidade da 

demanda efetiva constituída por funcionários do Banco da Carreira Administrativa 

(comissionados ou não). Assim, rompeu-se com as formas pregressas de destinação de tal 

incentivo, cujo fim era indubitavelmente voltado para a concessão de bolsas de estudos, 

mas privilegiando os níveis gerenciais do Banco. Com efeito, o acesso a cursos em nível 

superior no âmbito da instituição foi - de certa forma -  universalizado. 

 Ainda em 2004, o Banco do Brasil cria sua Diretoria de Responsabilidade 

Socioambiental e Relações com Funcionários (DIRES) e a Gerência de Desenvolvimento 

Regional Sustentável (Gerência-DRS). A DIRES tinha por atribuição gestar os programas 

sociais do Banco já existentes e elaborar outros que ainda não existiam no âmbito da 

empresa. Com efeito, foram criados o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, 

destinado a promover benefícios para a valorização do funcionalismo; e o Programa 

Voluntariado BB, com o propósito de agrupar, coordenar e incentivar  ações voluntárias - 

realizadas por funcionários do Banco e parceiros - de auxílio às comunidades carentes. 

Nesta Diretoria também foram incorporadas as equipes  responsáveis pela relação do Banco 
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com outras instituições e órgãos que compõem o campo da responsabilidade social no 

Brasil. 

 No entanto, o que realmente conferiu destaque ao Banco do Brasil em termos 

de tentativa de resgate de instituição pública nesta nova gestão, foi o incremento das ações 

sociais de incentivo à promoção de trabalho e renda. A implementação do segmento de 

Responsabilidade Socioambiental do Banco tentou retomar parte de sua identidade outrora 

existente como banco social, voltado para o incentivo às políticas públicas. Assim, o Banco 

abriu, em 2004, o Banco Popular do Brasil, uma espécie de instituição financeira 

subsidiária do BB, cujo fim era o de ―bancarizar‖ pessoas de baixa renda, concedendo -lhes, 

inclusive, oportunidade de movimentação financeira desburocratizada para a concessão de 

micros e pequenos empréstimos, cedidos com taxas de juros abaixo do nível de mercado.  

 Todavia, a ação que merece mais destaque, em face de seu caráter público, 

realizada pelo Banco do Brasil, em 2004, foi a elaboração do projeto de Desenvolvimento 

Regional Sustentável (DRS).  Inegavelmente, este projeto se traduz numa tentativa de 

aproximação do Banco a comunidades carentes, objetivando a implementação de 

empreendimentos solidários para geração de trabalho e renda. Assim, comenta o então 

Vice-Presidente Luis Oswaldo, acerca do DRS: 

 Não se trata de assistencialismo, mas, sim, de uma forma de ser justo 
com essas regiões, ao mudar o perfil do Banco, permitindo levar em 
conta peculiaridades locais. Se em muitas dessas regiões o BB apenas 
captava recursos, agora estará presente também para investir, mudando 

a visão que seus habitantes têm da Empresa. Por isso, nesses locais é um 
reencontro do Banco com sua identidade. 

 O DRS, juntamente a outras ações desenvolvidas no âmbito do segmento da 

Responsabilidade Socioambiental do BB e da Fundação Banco do Brasil formou os 

alicerces pelos quais a nova administração do Banco tentaria recuperar a credibilidade 

social da instituição. Sem dúvida, com o DRS, existe a potencial disseminação de inúmeras 

redes de economia solidária, constituindo oportunidades pedagógicas alternativas à lógica 

destrutiva do capital. Com incentivos à Economia Solidária, o Banco e seus possíveis 

parceiros podem exercer o papel fundamental de inserção no País do modelo de alternativas 

comunais solidárias, contrapondo-se às alternativas crescentemente mais escassas de 

―inclusão social‖ sob as formas tradicionais capitalistas. No Capítulo V desta Tese nos 

debruçaremos de forma mais aprofundada e detida sobre o projeto DRS-BB e as demais 
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tentativas e ações relevantes do Banco no campo da responsabilidade socioambiental.  

Contudo, para melhor contextualização do leitor, vale à pena realizar alguns comentários 

preliminares sobre o tema.  

 O projeto DRS-BB, embora ainda seja restrito a algumas regiões do Brasil, 

representa uma potencial alavanca para a disseminação dos princípios de Economia 

Solidária, projetando experiências autônomas de desenvolvimentos social, deixando à 

margem as formas heterônimas de dominação abstrata do capital. Indiscutivelmente, 

experiências como o DRS podem propiciar formas inovadoras de sociabilidade, 

distanciando-se, assim, das formas comumente observadas no capitalismo, em que imperam 

a competição e as marcas do fetichismo da mercadoria. Todavia, até hoje, há uma 

perspectiva dominante no âmbito do Banco em tratá-lo como mais um ―negócio‖, em que 

se requer o cálculo racional sobre resultados positivos em determinado prazo de tempo.  

Assim, projetos de arranjos produtivos locais que por ventura necessitem de maior intervalo 

temporal ou que não dêem retornos no curto e médio prazo, são sumariamente evitados..    

 Todavia, cabe o alerta acerca de possíveis desvios e limites do projeto DRS-BB 

que podem comprometer decisivamente o seu potencial sucesso. Não caberá nos limites 

deste Capítulo uma vasta explicação acerca da viabilidade dos empreendimentos solidários, 

no entanto, não é difícil perceber que dentro da lógica da Economia Solidária
61

 existem 

inúmeras interpretações confusas acerca de experiências econômicas comunais, com 

especial destaque à concepção de ―empreendedorismo‖. Neste rol de interpretações 

equivocadas acerca dos princípios da Economia Solidária, o citado ―empreendedorismo‖ 

encarna uma confusa relação entre individualismo e inclusão comunitária sob as regras do 

mercado. Assim, a lógica empreendedora, ao tentar realizar uma aproximação entre 

progresso pessoal e acumulação do capital, acaba por ser subsumida pela heteronomia da 
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Segundo Paul Singer, in Introdução à Economia Solidária, Ed. Fundação Perseu Abrano, a chave fundante 
da Economia Solidária é “a associação entre iguais em vez do contrato entre desiguais. Na cooperativa de 

produção, protótipo de empresa solidária, todos os sócios têm a mesma parcela de capital e, por 

decorrência, o mesmo direito de voto em todas as decisões. Ninguém manda em Ninguém (...) não há 

competição entre os sócios (...) Se toda economia fosse solidária, a sociedade seria muito menos desigual” 

(SINGER 2002: 09-10) Pode-se perceber que a igualdade pressuposta pela Economia Solidária exige uma 

divisão social do trabalho e, muitas vezes, igualmente, uma divisão técnica do trabalho diferenciadas das 

formas impostas pelo metabolismo do capital. Além disso, vislumbram-se pela Economia Solidária, formas 

baseadas na autogestão do trabalho, diferente das formas heteronomizadas tradicionais, freqüentes nas gestões 
do trabalho no âmbito do capitalismo. São estes e outros diferenciais que conferem a experiências de 

empreendimentos solidários pedagogias de ―ensaios‖ de formas comunais alternativas para além do capital.      
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concorrência capitalista, culminando, desta maneira, no distanciamento de formas comunais 

alternativas ao capital. O DRS-BB não adota a aferição do grau de solidarismo
62

 dos 

empreendimentos solidários sob sua órbita. Tal fato pode redundar em concessão de 

subsídios a inúmeras experiências ditas solidárias cujo grau de solidarismo não atenderia 

minimamente aos princípios de economia solidária, podendo influenciar negativamente no 

sucesso de tais empreendimentos.  

 Entretanto, fator deveras importante para o sucesso amplificado do DRS, é a 

própria disponibilidade orçamentária do Banco do Brasil para tal projeto. Imerso numa 

arena de disputas intrafirma, pelo menos duas perspectivas se confrontam: uma, cuja 

vocação está imbuída em tornar a instituição em agente público, preocupado com a 

distribuição de renda e no combate às desigualdades sociais; e outra, dominante, cuja 

vocação é nitidamente mercantil, na qual o escopo da ―responsabilidade social‖ da 

instituição não difere das formas tradicionais peculiares as das muitas corporações privadas 

no âmbito do capitalismo. O embate entre essas duas concepções norteará o futuro não só 

do DRS, mas, sobretudo, o sentido do devir histórico do Banco do Brasil. Se será uma 
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 O acesso à metodologia de aferição do grau de solidarismo dos empreendimentos solidários está presente 

no relatório de pesquisa coordenada pelo Prof. Aécio Alves de Oliveira, FEAC/UFC, sob o seguinte título: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - NÚCLEO INTERDEPARTAMENTAL DE ESTUDOS, 

PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DO TRABALHO – UNITRABALHO/UFC - SIGNIFICADO E 

TENDÊNCIAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL - SONDAGEM PRELIMINAR - 1ª Etapa - 

Estado do Ceará - PESQUISA INTERDEPARTAMENTAL -RELATÓRIO FINAL, Março de 2000. Segundo 
tal relatório: “O „grau de solidarismo‟ será aferido a partir da composição de indicadores resultantes de 
atributos que deverão ensejar uma racionalidade não apenas econômica, mas, sobretudo, um modo sócio-

político de ser oposto àquele característico do chamado „espírito empreendedor‟ que paira sobre as 

organizações capitalistas. Alguns desses atributos - baseados em princípios associativistas e solidários -, 

estarão relacionados a práticas responsáveis pela coesão interna dos empreendimentos nos vários momentos 

do trabalho desenvolvido, tendo em vista a produção das condições materiais dos participantes. Tais 

atributos, associados à organização e funcionamento dos empreendimentos, bem como à distribuição de 

resultados, servirão para identificar o que se poderia chamar de solidarismo „para dentro‟ ou 

„internalizado‟. Outros deverão ser identificados a fim de compor indicadores de uma perspectiva para além 

dos espaços de trabalho e de vida construídos internamente. Para tanto, na sua composição, incluir 

preocupações e práticas relacionadas ao comprometimento e à responsabilidade social para com melhorias 

materiais da comunidade em torno da qual situam-se os empreendimentos: no que se relaciona à eco-

sustentabilidade, ao desenvolvimento de relações solidárias de comércio, de troca e de intercâmbio com 

empreendimentos congêneres e com a divulgação e demonstração de práticas de solidarismo para estimular 

a multiplicação de outros, dentro de um processo comprometido com transformações de longo prazo. Este 

segundo conjunto de indicadores deverá identificar o que se poderia chamar de solidarismo ‟para fora‟. Na 

realidade, poderão servir para, pelo menos, identificar sinais e tendências, quanto a possibilidades de 

constituição de „redes‟ de empreendimentos econômicos, ou mesmo sugerir a necessidade de que sejam 

construídas numa perspectiva socializante” (Relatório Unitrabalho/UFC, 30: 2000). 
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instituição financeira com feição predominantemente mercadológica; ou se um banco 

genuinamente público preocupado não somente em ―contribuir para o desenvolvimento 

social do País‖, mas buscando responder decisivamente aos desafios em termos de 

distribuição de renda e de equidade social da nação.  Infelizmente, a tendência da 

hipertrofia do conceito de mercado em detrimento de uma   postura mais voltada à área 

social da instituição tem demonstrado, ao longo das últimas duas décadas, sua inegável 

predominância. 

            Ademais, do ponto de vista do funcionalismo, nem tudo foram flores na Gestão 

Lula frente ao Banco do Brasil. A DIRES, diretoria retro citada, ainda abriga a Divisão 

responsável pelas negociações coletivas entre o movimento sindical e os representantes do 

Banco. É justamente neste aspecto dos avanços nas reposições salariais que pode ser 

apontada a maior marca de semelhança entre a Era FHC e a Era Lula.  Apesar do convívio 

amistoso entre os sindicalistas – majoritariamente da Central Única dos Trabalhadores CUT 

– e os negociadores do Banco – egressos do próprio movimento sindical –, a instituição  

comprometeu-se em reproduzir os índices de reajuste anuais concedidos aos bancários da 

rede privada. Traduzindo, os funcionários do BB estavam condenados a esquecer 

compulsoriamente a perda salarial da ordem de mais de noventa por cento herdada da 

reposição não concedida à época de FHC (1994 a 2002).  Com efeito, nos dissídios 

coletivos de 2003 a 2009, praticamente, apenas foi reposto o índice referente  à inflação de 

cada ano. 

   Todavia, a primeira sinalização contundente de que as reposições e outras 

conquistas deduzidas à época de FHC não seriam facilmente recompostas partiu do próprio 

movimento sindical cutista. Logo na primeira negociação coletiva em 2003, os sindicalistas 

apresentaram uma proposta de 30%, quando o total de perdas chegava 94%, sendo 

concedido, após ajuizamento do dissídio coletivo, 12,6%.  Em verdade, ficou patente a 

decepção do segmento bancário de Bancos Oficiais quanto à política de pessoal 

desenvolvida por estas instituições, em certa consonância ao movimento sindical bancário - 

em sua maioria resguardando estreita proximidade com as direções de tais Bancos e, em 

última instância, com o Governo Federal.  A ausência de políticas afirmativas de resgate do 

nível da qualidade da condição de "bancário de banco público" ficou logo expressa nas 

incipientes medidas de ―valorização do funcionalismo‖ imersas nos Programas de 
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Responsabilidade Socioambiental, sob o fetiche dos  benefícios atinentes à  Qualidade de 

Vida no Trabalho (QVT). Em verdade, a  maioria do funcionalismo de bancários oficiais 

alimentou a esperança que com o advento da sucessão presidencial - e com a conseqüente 

ascensão da candidatura supostamente popular e classista - alguns padrões e concessões, 

outrora extirpados desse segmento, seriam resgatados, sobretudo, o nível salarial 

condizente ao status de classe historicamente atribuído a esse segmento da classe 

trabalhadora. Por seu turno, o que se verificou na prática foi a manutenção do nível salarial 

do bancário do Banco do Brasil e de suas atribuições, até pela ausência de um projeto capaz 

de indicar um vetor estruturante de atuação desses  bancos enquanto instituições públicas, 

gestoras de projetos socioassistenciais do povo brasileiro. Inegavelmente, o BB e os demais 

Bancos Oficiais seguiram o mesmo modelo designado ainda no governo anterior, a saber, 

de subsunção real às determinações do capital rentista. Prova de tal diretriz foi a 

manutenção intocável do gerenciamento por resultados a partir da aferição do atingimento 

das metas negociadas, numa dinâmica de identificação das instituições oficiais com os 

pares privados da concorrência intercapitalista financeira. Então, ao invés do resgate do tão 

almejado status de "bancário de banco público-estatal", o que se verificou foi o 

aprofundamento da condição de "bancário vendedor". Essa decepção com os destinos do 

Banco do Brasil parece ter sido absolvida inclusive pelos "novos" bancários, igualmente, 

seduzidos pela possibilidade de semelhança com o segmento do "funcionalismo público de 

destaque", a partir da eleição do candidato do PT à Presidência da República. 

Evocando Gramsci, o que ocorreu foi uma decepção dos trabalhadores no mesmo 

nível da esperança depositada num determinado projeto de classe. Um dos fatores desse 

desapontamento pode ser atribuído, também, à postura do movimento sindical bancário 

submisso aos desígnios do Governo Federal. Talvez, o momento predominante de tal 

rejeição à corrente hegemônica do movimento sindical, foi alimentado pela recorrente 

defesa, por parte dos sindicalistas da CUT, da estratégia de se conferir a ―garantia‖ aos 

bancários dos bancos oficiais acerca do mesmo reajuste concedido ao bancário do setor 

privado. Se foi verdade que no governo anterior tal garantia não foi materializada, os 

sindicatos prefeririam esquecer que o nível de defasagem salarial dos bancários do setor 

público ultrapassava 94% acumulados nos oito anos da era FHC. Com tal política de 
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contração salarial, a gestão FHC conseguiu equiparar os salários - por baixo - dos bancários 

oficiais ao bancário do setor privado.  

Com a eleição do PT e a ascensão de expressivos sindicalistas a postos de destaque 

na estrutura do BB, o funcionalismo do Banco alimentou a esperança de ver, pelo menos, o 

seu salário recomposto ao nível de 1994, uma vez que, legitimamente, este governo foi 

absorvido em seu imaginário como o "seu" governo. Por seu turno, a postura do movimento 

sindical - com ou sem a anuência da Direção do BB - foi a de garantir que o nível salarial 

do bancário oficial não mais caísse, interrompendo á tendência de precarização do salário 

do trabalhador bancário. Ocorre que as conquistas esperadas por tais trabalhadores foram 

além dessa premissa do movimento sindical, como já nos referimos.  

O caso do BB (extensivo parcialmente aos demais bancos públicos) é paradigmático.  

Inegavelmente, foi esse Banco, na esfera das instituições estatais, que mais encarnou nos 

últimos vinte anos acentuadas transformações técnico-organizacionais em sua estrutura.  

Tais metamorfoses  não se resumiram aos incrementos universais no padrão tecnológico da 

instituição. Essa transformação foi acompanhada de um relevante investimento de natureza 

ideológica dos funcionários, sobretudo, do segmento gerencial. Por esta via, o Banco do 

Brasil reformulou seu perfil, assumindo uma feição típica de ―Banco de mercado‖, 

submisso aos imperativos da lucratividade, como vimos anteriormente.  

No BB, a configuração atual resguarda semelhanças e diferenças se comparada à 

década de noventa do século passado, embora inúmeros aspectos vivenciados desde a era 

FHC tenham sido preservados. Não há mais registros de perseguições nos moldes 

apresentados àquela época. Nas greves dos últimos oito anos, por exemplo, pode-se 

perceber que parte do corpo gerencial da instituição conseguiu compreender as razões 

históricas (diacrônicas) e conjunturais (sincrônicas) que levaram os trabalhadores bancários 

à greve. Todavia, ainda  há gerentes intolerantes aos novos tempos, uma vez que teimam 

em reproduzir práticas anacrônicas, já sem repercussão na contemporânea atmosfera 

histórica do País, sobretudo, no que se refere à aversão as lutas sociais, expressa no anti-

sindicalismo militante. Quiçá, sem perceber, essa fração gerencial da classe bancária 

reproduz no nível ideológico as idéias neoliberais de Frieddman e Hayek. Ou, por outra via 

explicativa, inspira-se na refração aos encaminhamentos coletivos presente no 
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sociopsicologismo  presente amiúde  nos livros de auto-ajuda, cujo representante mais 

destacado no Brasil é o escritor Paulo Coelho.  

A política de ascensão profissional no BB, também, se manteve no mesmo patamar 

da gestão anterior, cujo pilar central era a remuneração variável como premiação, 

embotando o antigo modelo das "ascensões automáticas". Assim, reafirmou-se a 

concorrência intrafirma como a única alternativa viável de crescimento salarial, num 

cenário em que todos competem entre si pelos postos de destaque nas dependências, nos 

órgãos regionais e na Direção Geral. Há que ressaltar que os recrutamentos para os cargos 

de maior envergadura na estrutura do Banco raramente se submetem aos critérios de 

impessoalidade, sendo ocupados via indicação da Direção da empresa ou do próprio 

Governo Federal. Estes fatores parecem, também, não agradar a maioria dos funcionários 

do Banco, posto que almejavam o retorno das proteções automáticas do nível salarial e as 

ascensões  por tempo de serviço. Por fim, no BB não foram definidos critérios transparentes 

para a definição dos descomissionamentos, possibilitando aos detentores de cargos 

comissionados a ―ida do céu ao inferno‖ no intervalo de tempo de poucas horas, ou  seja, 

dormir ocupando algum cargo de destaque na instituição e despertar sem comissão alguma. 

Este é mais um indiscutível fator de insatisfação para o funcionalismo do Banco que 

procura nas ocupações comissionadas formas de recompor o poder de compra do salário 

historicamente aviltado.  

Em 2007, a administração do Banco resolveu lançar um novo plano de desligamento 

voluntário chamado Plano de Adequação do Quadro-PAQ, realçando ainda mais as 

semelhanças da gestão Lula no BB com a de seu antecessor. Desta feita, porém, não houve 

a necessidade de confecção de listas de excedentes e nem demissões involuntárias. O 

incentivo ao desligamento foi acompanhado de um Plano de Aposentadoria Antecipada. 

Por essa via, mais de sete mil funcionários requereram a antecipação do benefício à 

aposentadoria, superando as previsões da Direção do Banco.  Constata-se, então,  que o 

modelo utilizado foi mais sofisticado, atingindo os objetivos de substituição de parte do 

segmento composto por funcionários experientes por novos funcionários, sem a 

necessidade de realizar demissões/perseguições. Todavia, as medidas também incluíram o 

fechamento de inúmeros órgãos regionais, deixando uma quantidade significativa de 

funcionários sem localização definida e destituídos de seus cargos. À época, o discurso 
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oficial do BB justificava tal reestruturação como necessária para o incremento do quadro de 

funcionários das agências, visando ao reforço da área negocial da instituição. 

   Em 2009, há uma mudança nos altos escalões do Banco, em que o Presidente e 

seis Vice-Presidentes são substituídos de um total de nove. A substituição no quadro do alto 

escalão de executivos da instituição se deu em face da necessidade, segundo o Governo 

Federal, de ampliar as diversas linhas crédito do Banco como alavanca de consumo e de 

investimentos, objetivando combater os efeitos da chamada crise financeira global. 

Inegavelmente, a carteira de empréstimos cresceu substancialmente na ordem de 32% do 

primeiro semestre de 2008 ao primeiro semestre de 2009.  Com efeito, sob a palavra de 

ordem da ―unicidade‖, ganha ainda mais força, no âmbito do Banco, a corrente 

representada pelas Superintendências Estaduais que defende uma ênfase ainda mais aguda 

na hipertrofia mercadológica. Apenas para ilustrar, a primeira medida tomada pela nova 

administração foi a de determinar que quase todos os funcionários lotados nas agências 

fossem treinados numa Oficina que traz o revelador nome ―Vendas para Pessoa Física‖.   

 Aqui cabe destacar o investimento do Banco do Brasil em cursos de formação 

interna no âmbito de sua Universidade Corporativa (UNIBB) nos últimos oito anos. De 

fato, inúmeros treinamentos foram reformulados e outros inaugurados como foi o caso da 

Oficina de Vendas Pessoa Física (PF) retro citada.  Os cursos ofertadas na esfera da UNIBB   

não têm caráter de formação  acadêmica, mas de capacitação específica para o desempenho 

das funções hodiernas dentro da instituição como a difusão de conhecimentos de técnicas 

para a vendas de produtos e serviços bancários, sendo os treinamentos ofertados nas 

modalidades presencial ou à distância. Atualmente, é exigido dos funcionários o 

cumprimento de uma carga mínima de trinta horas semestrais de treinamento. Esses cursos, 

segundo o discurso oficial do Banco, têm de se alinhar necessariamente aos 

direcionamentos estratégicos da empresa.  

 Vale ressaltar que esta via do treinamento institucional converte-se numa 

instância privilegiada de difusão dos complexos ideológicos que a empresa deseja 

compartilhar com seus funcionários.  O ―trabalho em equipe‖
63

 para o cumprimento das 

                                                           
63

 Richard Sennett aborda profundamente o significado do ―trabalho em equipe‖ na contemporaneidade. Para 
o autor, as modernas formas de controle do trabalho seguem um padrão de novo tipo no âmbito da cultura da 

fluidez, em que as relações bsociais no trabalho tendem a ser agudamente supérfluas para satisfazer a 
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metas e do imperativo do lucro surge aqui como uma necessidade a ser perseguida tanto 

pelos trabalhadores do baixo escalão como pela alta administração do Banco,  objetivando a 

preservação dos empregos e da sobrevivência da própria instituição na esfera mercantil.  

Por seu turno, a progressão na carreira profissional com a ascensão aos postos de destaque 

da instituição encerra, por essa via interpretativa, um corolário do esforço pessoal no 

âmbito do ―autodesenvolvimento contínuo‖ aliado ao nível de  ―comprometimento‖ com os 

objetivos estratégicos do Banco.  

               Ou seja, o lugar ocupado pelo indivíduo dentro do conglomerado depende de sua 

habilidade individual para realizar negócios rentáveis para a empresa e de seu compromisso 

pessoal com a autovalorização do capital rentista, bem como da sua capacidade de trabalhar 

em consonância com ao grupo visando atingir os objetivos traçados pelo Banco.  Para  além 

destes aspectos,  ainda merece destaque o culto atinente à ―cultura da incerteza‖ do  ―novo 

capitalismo‖, em que as carreiras tradicionais inerentes ao modelo taylorista-fordista são 

constantemente questionadas no âmbito da acumulação flexível que adapta interruptamente 

todos os processos e pessoas às exigências cada vez mais fluidas do capital.  Na realidade 

do Banco ora investigado, tal aspecto da incerteza acerca do futuro da carreira profissional 

é deveras explorado pela alta administração da empresa, não sendo raras as mensagens 

quanto à necessidade de se investir no ―autodesenvolvimento funcional‖ a fim de se adaptar  

aos imperativos estratégicos mutáveis.   

             Cabe salientar que os argumentos difundidos nos cursos da UNIBB, em geral, 

tentam para convergir a necessidade da manutenção da lucratividade aliada ao conceito de 

                                                                                                                                                                                 

necessidade da ininterrupta mudança atinente à acumulação flexível do ―novo capitalismo‖. Senett também 

descreve as conseqüências sociais para os trabalhadores na esfera do trabalho em meio às adaptações 

provocadas pela transformação  na esfera laboral.  Sobre o ethos do trabalho em equipe, o autor infere:  
As ficções do trabalho em equipe, pela própria superficialidade de seu 

conteúdo e seu foco no momento imediato, sua fuga à resistência e ao 

confronto, são assim úteis no exercício da dominação. Compromissos, 

lealdades e confiança partilhados mais profundos exigiram mais tempo  

- e por isso mesmo não seriam tão manipuláveis. O administrador que 

declara que somos todos vitimas da época e lugar é talvez a figura mais 

astuta a aparecer nas páginas deste livro. Ele dominou a arte de exercer 

o poder sem ser responsabilizado; transcendeu essa responsabilidade 

para si mesmo, repondo os males do trabalho nos ombros dos irmãos 

„vitimas‟ que por acaso trabalham para ele. (Sennett, 2005:138)    

 
    É inegável a semelhança do cenário descrito por  Sennett  com a realidade aqui analisada a respeito 

do ―trabalho em equipe‖ estimulado pela alta direção do Banco do Brasil. 
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desenvolvimento sustentável e de responsabilidade socioambiental. Em sua própria 

Proposta Político-Pedagógica, lançada em  julho de 2008, esses conceitos surgem de forma 

inconteste. Em sua apresentação consta o seguinte diagnóstico:  

O BB (…) reunindo várias coligadas, situa-se na vanguarda da 

atuação empresarial como banco de mercado  e relaciona-se 

com clientes e parceiros negociais, objetivando a obtenção de 

resultados sustentáveis, baseando sua atuação em princípios 

éticos  e de responsabilidade socioambiental. (PPP, 2008:9- os 

grifos são nossos para sinalizar elementos-chave do documento)  

Prosseguindo a argumentação, o mesmo documento afirma:  

“Para cumprir seu duplo papel, o Direcionamento Estratégico 

da Empresa aponta a necessidade de contínuo aprimoramento e 

grande capacidade de inovação para manter a efetividade e a 

liderança no mercado.” (Idem, p. 9)  

 Confirma-se a tese oficial da empresa na perspectiva de constituir um banco 

híbrido que tanto cumpra suas metas negociais como contribua para com a sociedade, 

utilizando-se por meio de suas estratégias e programas de responsabilidade socioambiental. 

Nesta direção, dos funcionários é “exigido o compromisso ético” realçado pelo 

“compromisso consigo  mesmo prezando as dimensões do autodesenvolvimento, 

autonomia, qualidade de vida e coerência” aliado ao “conhecimento e realização das 

estratégias e dos objetivos organizacionais, seja no âmbito mercadológico ou no tocante às 

suas funções sociais, gerindo possíveis tensões entre esses dois papéis” (Idem, p. 11). 

 Todavia, a despeito do discurso que ressalta a necessidade da responsabilidade 

socioambiental aliada aos negócios da instituição, é fato que há uma hipertrofia quanto às 

metas negociais no âmbito do Banco.  Os próprios cursos da UNIBB representam um 

reflexo desta primazia pelo lucro em detrimento da chamada ―perspectiva sociedade‖. 

Enquanto apenas 3 cursos presenciais constituem a Área Temática de Responsabilidade 

Socioambiental, as Áreas Temáticas relacionadas aos negócios (Crédito, Gestão 

Empresarial, Atendimento e Ambientação) totalizam 16 treinamentos na mesma 
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modalidade, sendo que ainda estes são ―priorizados‖ em relação aqueles no âmbito da 

Universidade Corporativa do Banco.     

 Outro fator que bem expressa a proeminência da dimensão da acumulação 

rentista em detrimento de outras possibilidades no âmbito do Banco é o chamado Acordo 

de Trabalho (ATB). Embora leve o registro de ―acordo‖,  trata-se de uma medida cuja 

finalidade é mensurar mensalmente se as metas estipuladas pela Direção Geral do Banco 

foram regiamente cumpridas. No âmbito desta mensuração, é atribuído um placar em que 

se espera uma nota mínima de 400 pontos de cada unidade de negócios ao final de cada 

semestre. Deste total, a chamada ―Perspectiva Sociedade‖ - que engloba as ações possíveis 

em termos de responsabilidade social dentro da instituição - representa apenas  10 pontos. 

Vale ressaltar que, em conformidade com o placar atingido por cada unidade, há uma 

classificação na qual a agência pode integrar quatro etapas distintas: inicial, bronze, prata e 

ouro, numa evidente encarnação do incentivo à disputa intrafirma entre as equipes que 

constituem cada unidade.  

 Neste sentido, ao resgatar para seu raio de ação concorrencial interno as 

estratégias de motivação inerentes ao campo dos esportes, a empresa lança mão de um 

recurso ideológico poderoso, sendo freqüentes as premiações mais generosas às equipes 

melhor ranqueadas. Com efeito, a Participação nos Lucros e Resultados  (PLR) do  Banco 

inclui em seu cálculo o resultado atingido por cada unidade do Banco e o desempenho 

individual por funcionário, numa materialização específica da Remuneração Variável a 

partir da apuração das metas alcançadas. Para além do retorno remuneratório, os patrocínios 

de presentes e viagens não são raros aos funcionários ―destacados‖, além da atitude 

elogiosa dos altos escalões da empresa, em muitas ocasiões, aos seus chamados 

―guerreiros‖, denotando mais um aspecto ideológico de suporte aos negócios da empresa
64

.   

 Cabe salientar que é comum nas campanhas salariais dos bancários os próprios 

sindicatos reivindicarem formas mais ―justas‖ para a repartição da PLR. Com efeito, 
                                                           
64

 A Mensagem Regional  expedida pela Superintendência do BB do Rio Grande do Norte, em 09/09/2010, 

para as agências deste estado, bem expressa elementos ideológicos vinculados às contendas mais próximas do 

campo esportivo, com o propósito de incentivar as equipes para o atendimento de metas rentáveis. Intitulada 

com o sugestivo título ―Hoje é dia de Decisão‖,  o texto conclama os funcionários das equipes a se unirem,  

nas palavras da própria mensagem: ―não se pode deixar café esfriar,  poeira  assentar!!! Hoje é dia de ser 

potiguar, gladiador, campeão!  de sacudir as estruturas!!!Para que o dia seja  proveitoso,  vamos  concentrar  a  
pegada  em  três frentes: CRED + CAP + REC. Pegada potiguar é a receita para vencer. Levanta, sacode a 

poeira e dá a volta por cima!!!Juntos, somos UM!‖ Fonte: <http://intranet.bb.com.br/agn/APPS/mat/mat> 
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percebe-se que nem mesmo o mais radical sindicalismo de esquerda no Brasil consegue 

formular uma crítica contundente a essas formulações ideológicas que consagram a 

convergência dos interesses das empresas e dos trabalhadores, posto que a dominação que 

os  unem a este sociometabolismo opera de forma impessoal e subreptícia, tendo os seus 

fundamentos fincados na própria hetorodeterminação do capital expressa na forma da 

predominância do dinheiro. Portanto, pessoas e o próprio meio ambiente são cada vez mais 

convertidos em cifras quantificáveis, numa falsa naturalização de um sistema de trocas sob 

a regência da mão invisível do mercado. Urge, portanto, resgatar o debate – há muito 

esquecido pela esquerda -  sobre os limites do capital e a da construção de uma sociedade 

comunal-solidária. Fora disso, se assistirá, provavelmente, a uma crescente barbarização da 

esfera socioambiental. 

 Assim, afirma-se uma expressão peculiar do que Marx investigou em torno do 

chamado ―fetichismo da mercadoria‖, em que as relações sociais se convertem em relação 

entre coisas quantificáveis. É nessa semântica atinente ao capital rentista que o Banco do 

Brasil se inscreve, mesmo sob adorno do discurso da responsabilidade socioambiental. Vale 

ressaltar, inclusive, que tal discurso de modo algum configura um contraponto à ordem em 

vigor em que tudo tende a se manifestar em termos da forma abstrata do dinheiro mesmo 

que na forma de uma ficção. .  
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CAPÍTULO 3: CONSEQÜÊNCIAS DA EMERGÊNCIA DO CAPITAL 

FINANCEIRO GLOBAL: CRISE SISTÊMICA E A FINANCEIRIZAÇÃO 

ECONÔMICA 

         

“Do ponto de uma formação econômico-social superior, a 

propriedade privada do planeta nas mãos de indivíduos isolados 

parecerá tão absurda como a propriedade de um homem nas 

mãos de outro. Nem sequer toda a sociedade, uma nação, mais 

ainda, todas as sociedades contemporâneas juntas são 

proprietários da Terra. Somente são seus possuidores, seus 

usufrutuários, e devem melhorá-la, como boni patres famílias, 

para as gerações futuras.” 

                                                                                        Karl Marx     

  

 Cabe aos nossos propósitos investigativos elucidar,em primeiro lugar, a relação 

existente entre os processos de mundialização do capital e financeirização econômica, 

recaindo sobre os circuitos de concentração do capital rentista. Na realidade, essa dinâmica 

está relacionada com a intensa incorporação de novas tecnologias, não somente no âmbito 

do capital produtivo, mas, sobretudo, nos desdobramentos dos ciclos ―encurtados‖ de 

acumulação do capital financeiro
65

. Inegavelmente, estes processos de renovação do capital 

repercutem sobre as relações sociais, atingindo, em especial, as classes trabalhadoras, 

agora, bem mais vulneráveis ao avanço do metabolismo do capital. Na verdade, com a 

intensidade da reprodução do capital, há, indubitavelmente, um processo de 

desmercantilização da força-de-trabalho, tornando-a crescentemente supérflua na dinâmica 

da produção da riqueza em geral. Esse processo de reprodução do capital se apresenta de 

forma gradativamente ―impessoal, crescentemente abstrata e quase objetiva‖ (POSTONE, 

2000). 

 Neste sentido, no cenário contemporâneo, refletem-se sobre o trabalho bancário 

novas contingências, impulsionando uma renovação e ―desqualificação‖ constante das 

habilidades e destrezas conferidas antes aos bancários do ―tipo tradicional‖. Na realidade, 

                                                           
65

 ―Capital Financeiro‖ foi o termo empregado, em 1910, por Hilferding cujo objetivo era conceituar a 

inserção do capital rentista na esfera produtiva, principalmente, por intermédio da aquisição de ações do 
capital produtivo sob o regime de sociedade anônima. Acerca dessa discussão, serão realizadas abordagens 

mais detalhadas adiante.  



105 

 

há em curso uma dinâmica de ―qualificação-desqualificante‖ do trabalho bancário. Isto 

graças à encarnação de um processo de inovação tecnológica que, tendencialmente, 

configura-se infindável, transferindo, de forma intensa, o fazer e o saber bancário para a 

maquinário. Com efeito, existe uma degradação violenta do ―ser bancário‖ tradicionalmente 

reconhecido, aliado a uma redução drástica do número de trabalhadores bancários no 

mundo inteiro, fazendo emergir uma relação de trabalho de novo tipo na esfera dos bancos. 

Hoje, afirma-se um ―bancário-vendedor‖, atuando, na maioria das vezes, em atividades de 

reduzida complexidade que não exigem uma qualificação específica do ―ser bancário‖. 

Cabe, agora, analisar a mundialização do capital/financeirização da economia como base 

das transformações no mundo do trabalho, inclusive, na esfera dos bancos.            

 

3.1  A MUNDIALIZAÇÃO DO CAPITAL E A FINANCEIRIZAÇÃO ECONÔMICA 

 

 

Contextualizando o fetiche da “Globalização” 

 

 Segundo as indicações de François Chesnais, o chamado processo de 

―Globalização‖ configura uma ―Mundialização do Capital‖. No livro intitulado 

―Mundialização do Capital‖, uma referência de análise indispensável, este autor faz todo 

um diagnóstico crítico desse fenômeno contemporâneo, englobando-o como um processo 

de acumulação do capital, inserido numa tendência a financeirização econômica, em nível 

mundial, cujo propósito maior é a garantia da manutenção das taxas de lucros dos grandes 

conglomerados capitalistas, sobretudo os bancos e os fundos de pensão dos Países centrais.  

 O autor acima citado tenta desmistificar o fenômeno da globalização. Com 

efeito, identifica tal expressão como o corolário do  processo sócio-histórico impulsionado 

pela intensificação de fluxos de capitais. Tais fluxos, nos circuitos de financeirização 

econômica mundial, revelam uma predominância dos capitais das empresas transnacionais 

e dos fundos de pensão (CHESNAIS: 1996). Configura-se, a partir daí, um cenário 

adequado, em nível planetário, para as novas exigências de acumulação do capital, agora, 

com o desafio de enfrentar o acirramento da crise provocada pela redução do trabalho vivo 

e substancial aumento do trabalho morto.  
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         Chesnais faz sua crítica contundente aos adeptos do ―globalismo irreversível‖, 

identificando a década de 80, do século passado, como sendo o começo do atual ciclo de 

acumulação do capital, de sua mundialização contemporânea. Indica que o termo 

―globalização‖ foi cunhado, pela primeira vez, pelas ―business management schools‖ de 

Harvard, Columbia e Stanford, cujo objetivo era indicar uma era de liberalismo econômico 

radical apoiada na desregulamentação das economias dos estados nacionais.  Para o autor, o 

termo ―globalização‖ por si só é ―vago e ambíguo‖, indicando, na verdade, o propósito de 

se evidenciar uma financeirização mundial como ―natural‖ e ―irreversível‖. Para tanto 

surgem propostas vazias, das quais o autor destaca a tese de ―adaptar-se‖, questionando 

―adaptar-se a que‖? Desenvolvendo sua tese, Chesnais mostra que esta ―adaptação‖ passa 

pelas desregulamentações econômicas no sentido de favorecimento às livres transmutações 

de capitais, intensificando sua mobilidade em nível planetário. Para o autor, essas 

desregulamentações acabam resvalando no campo social, expressando-se na forma de 

redução de direitos históricos das massas de trabalhadores pelo mundo afora, objetivando à 

instalação de grandes empresas a custos cada vez menores, favorecendo à manutenção e 

constituição de grandes redes produtivas espalhadas pelo mundo. Para Chesnais: “Agora o 

capital está à vontade para por em concorrência as diferenças no preço da força-de-trabalho entre 

um País – e, se for o caso uma parte do mundo – e outro. Para isso, o capital concentrado pode 

atuar, seja pela via do investimento, seja pela terceirização”. (CHESNAIS, 1996:28). 

        Alves, outro crítico do ―globalismo irreversível‖, ressalta o surgimento, na 

década de 1980, de aspectos ―impressionistas‖ como as idéias de ―aldeia global‖ ou de 

―sociedade global‖. Para o autor, a globalização se revela enquanto forma ideológica do 

capital do ponto-de-vista da generalização (ou globalização) da democracia representativa e 

do bem-estar social via desregulamentação dos mercados. Para consecução de tais 

objetivos, o capital lança mão do poder de regulação dos organismos internacionais, como 

o FMI (Fundo Monetário Internacional), a OMC (Organização Mundial do Comércio) e o 

Banco Mundial, cujos perfis são de caráter supranacionais, mas, que de fato, são 

controlados pelas economias centrais capitalistas capitaneadas, sobretudo, pelos Estados 

Unidos. Para Alves, os EUA são, em última instância, o gerente do ―processo global‖. Para 

o autor, ainda há de se levar em conta como reforço da globalização a ideologia da vitória 
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sobre o ―socialismo real‖  e a profusão das coalizões conservadoras pelo mundo, 

reivindicadoras de um acentuado liberalismo econômico. 

          Para Alves, no entanto, existem outros aspectos na constituição do processo 

global, a saber, a constituição de uma proposta humano-civilizatória, nos moldes do 

―americanismo‖. O autor é enfático ao afirmar a supremacia do aspecto econômico no 

projeto de globalização. Há, inclusive, na visão do autor, um claro favorecimento ao 

fetichismo da mercadoria
66

. Sobre isso ele comenta: 

 

Se predomina o aspecto econômico em detrimento da 

pluridimensionalidade da globalização (o novo economicismo) é porque a 
globalização, antes de ser um processo civilizatório, é, acima disso, 
mundialização do capital.  (ALVES, 2001:44) 

           

 A partir das inferências de Alves, pode-se concluir que o processo de 

globalização, é mundialização do capital, é um reflexo da necessidade da ampliação do raio 

de ação do capital no seu movimento incontrolável e contraditório. Dessa maneira, a 

acumulação do capital incorpora o avanço da ciência e da técnica em seu benefício. Esses 

avanços científicos, orientados sob o predomínio do metabolismo do capital, não estão 

comprometidos com um processo global de satisfação social. Ao contrário, somente uma 

pequena parcela da população mundial é chamada a desfrutar dos benefícios do ―shopping 

center global‖. Na realidade, grandes massas de indivíduos são ―excluídas‖ dos benefícios 

da ―globalização‖. Neste sentido, o avanço cientifico revela-se como contraditório e não 
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  O fetichismo da mercadoria em Marx sugere: 

 ―A primeira vista a mercadoria parece ser uma coisa trivial, imediatamente compreensível. Analisando-a, vê-

se que ela é algo muito estranho, cheia de sutilezas metafísicas e argúcias teológicas ‖ (K MARX, 1978 : 79)  

Na perspectiva marxista, há um encobrimento da real face das relações interpessoais baseadas na troca de 

mercadorias. E ele se propõe, então a construir uma argumentação que objetiva desmistificar o segredo da 

mercadoria. Na realidade o que autor demonstra é que no capitalismo as relações de sociabilidade são 

submetidas e mediadas por intermédio da compra e venda de mercadorias. As relações sociais são 

transformadas em trocas realizadas na esfera do mercado. Não se consegue mais visualizar os agentes sociais 

que ficam encobertos por esse tipo de relação. As pessoas e os produtos, frutos das mais diversas formas de 

tipos de trabalho, são vistos e reconhecidos como mercadorias prontas para o consumo. O caráter mágico 

advém da inserção do trabalho humano, a igualdade das relações assume a forma de produtos destinados ao 

mercado, as relações sociais assumem a forma de produtos e não de produtores. Há uma dissimulação da 

relação entre os homens, o produto de seu ofício é refletido como  mercadoria. Há uma relação entre coisas e 

não entre pessoas, convertendo o humano em coisa. Conforme infere Marx: ―Em outras palavras, os trabalhos 

privados atuam como partes componentes do conjunto do trabalho social, apenas através das relações que a 
troca estabelece entre os produtos do trabalho e, por meio destes, entre os produtores‖ (MARX, 1978:81)   
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serve a todos eqüitativamente. Faz-se mister, em consonância com o pensamento do autor, 

ressaltar a atualidade do pensamento de Marx: 

O domínio do homem sobre a natureza é cada vez maior; mas, ao mesmo 
tempo, o homem se transforma em escravo de outros homens ou da sua 
própria infâmia. Até a pura luz da ciência parece só poder brilhar sobre 
o fundo tenebroso da ignorância. Todos os nossos inventos e progressos 
parecem dotar de vida intelectual as forças materiais, enquanto reduzem 

a vida humana ao nível de uma força bruta. Esse antagonismo entre a 
indústria moderna e a ciência, de um lado, e a miséria e a decadência, de 
outro, este antagonismo entre forças produtivas e as relações sociais de 
nossa época é um fato palpável, esmagador e incontrolável. (MARX, 
1984: 91) 

           

          O capital, a partir da década de oitenta, impõe inovadoras formas 

contratendenciais à crise que lhe é imanente. Assim, recorre a um número significativo de 

alternativas até então originais, com especial atenção à incorporação maciça de tecnologias 

baseadas na microeletrônica, expandindo, conseqüentemente, sua composição orgânica. 

Com efeito, passa a exigir novas formas de trabalho ―ajustadas‖ à sua nova composição 

técnica, permitindo, já nesta época, formas flexíveis de utilização tanto do maquinário 

como da força-de-trabalho. Na década de oitenta criaram-se condições favoráveis para o 

avanço vigoroso do capital. Acerca deste processo, comenta Alves: 

 

Os anos 80 podem ser considerados a „década das inovações 
capitalistas‟, da flexibilização da produção, da „especialização flexível da 
desconcentração industrial, dos novos padrões de gestão da força-de-
trabalho, tais como just-in-time/Kanban CCQs e programas de Qualidade 
Total, da racionalização do trabalho e de uma nova etapa da 
internacionalização do capital, ou seja, de um patamar de concentração e 
centralização do capital em escala planetária. (ALVES, 1999) 

  

 Este novo patamar de acumulação capitalista, constituído a partir do avanço 

tecnológico e da inserção de novas formas de gestão de pessoas nas empresas, adotou a 

―flexibilidade‖ enquanto modelo adequado ao suporte ideológico da ―desregulamentação‖ 

neoliberal, em voga neste período. Esta investida tecnológica apoiada, no âmbito 

superestrutural, por um denso discurso ideológico, ficou conhecida como ―acumulação 

flexível‖. Trata-se de uma ofensiva lógica e histórica do capital em contraponto a sua 

suposta ―rigidez‖ fordista. Nesta perspectiva, D. Harvey infere que a acumulação flexível 
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―se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos 

produtos e padrões de consumo‖ (1989). 

 A acumulação flexível, em verdade, é o reflexo de uma forte ofensiva do 

capital, em que a categoria ―flexibilidade‖ assume inúmeros desdobramentos, adquirindo 

formas múltiplas dentro da esfera da produção de mercadorias e da organização do 

trabalho. Nesta dinâmica de inovações na base técnica do capital, emergem formas variadas 

de pagamento e de trabalhos, mesclando antigas e novas formas de remuneração e de 

atividades, com destaque para moderna remuneração variável e a tradicional 

produção/remuneração por peça. Agora, pode-se variar, inclusive, o local de trabalho, 

podendo parte das tarefas ser realizada na indústria ―matriz‖, como também nas 

subcontratadas, ou até mesmo em casa. Enfim, as formas de trabalho variam tanto 

quantitativamente como qualitativamente, dando origem a uma diversificada e fragmentada 

―classe-que-vive-do-trabalho‖ (ANTUNES, 1998). 

 Cabe salientar que o  fenômeno da ―globalização‖ vem seduzindo outras 

inúmeras análises na esfera das Ciências Sociais de respeitáveis pensadores do mundo 

intelectual. Na realidade, a grande maioria das reflexões sobre este fenômeno foca na 

perspectiva de conferir prova de validade inconteste à tese liberal da eterna suscetibilidade 

do homem às trocas. Assim, a globalização aparece como um estágio superior dessa pulsão 

humana pelo mercado e pela concorrência, inexistindo, para sempre, no homem, quaisquer 

vestígios que apontem para a potencialidade de uma sociedade comunal-solidária sem o 

advento do mercado capitalista. O quadro conjuntural do final da década dos anos oitenta e 

início da década dos anos noventa do século passado aparentava conferir validade a esta 

tese. À época, era visível a queda do império soviético e seus satélites, considerados, até 

então, a única forma de ―socialismo real‖ efetivamente existente. Assim, muitos atribuíram 

aquele momento como o ―fim da história‖, a vitória contundente do mercado e do 

capitalismo sobre o socialismo e o comunismo. Aliado a este fato relevante, inúmeros 

representantes da nova direita mundial ascenderam aos governos de seus Países, com o 

propósito de levar às últimas conseqüências o processo de globalização.  

 Neste início de século, mesmo sem se dar ao trabalho de expor uma longa gama de 

indicadores socioeconômicos, as evidências no que se referem, por exemplo, aos 
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catastróficos índices de desemprego (quase a metade planetária da força-de-trabalho fora do 

mercado de trabalho formal), que atinge tanto às economias da periferia quanto às 

economias centrais, sugerem evidências que algo deu errado no propalado ―projeto global‖. 

Com efeito, houve repercussões desse fracasso da hipertrofia do mercado como realizador 

das necessidades humanas no campo político, inclusive, com rupturas ou adaptações de 

coalizões de centro-esquerda, antes inimagináveis, atestando a incapacidade dos 

pressupostos neoliberais no que se refere à gerência de políticas públicas centradas nas 

demandas sociais. Fenômeno de ruptura este bem representado inequivocamente na 

América Latina, sobretudo, nos casos da Venezuela, da Bolívia e do Equador.   

 Então, estabeleceu-se no campo intelectual conservador uma inquietante indagação: 

o que teria dado errado? Uma vez posta em prova a lei geral do equilíbrio, onde residiriam 

as causas de seu aparente insucesso? Perante este cenário de múltiplas dúvidas, grande 

parte do respeitável mundo acadêmico, antes entusiasta da globalização, preferiu tergiversar 

sobre a incompatibilidade do projeto neoliberal em si, atribuindo o insucesso à 

incompetência dos governos nacionais em consumar as reformas necessárias para a 

adaptação do Estado às diretrizes sob o imperativo da livre concorrência. Assim, não foi 

possível lançar bases transhistóricas para o fundamento da razão econômica revertida na 

ideologia sobre a progressão contínua das relações de troca sob a regência do 

sociometabolismo do capital. Com efeito, não se fazendo mais possíveis os invólucros de 

cunho ideológico do tipo ―globalização‖, depara-se com a acumulação capitalista em 

―estado puro‖, emergindo as contradições imanentes ao movimento do capital na forma de 

crise do trabalho. Tal perspectiva acena para a possibilidade da imposição de novas regras 

às relações internacionais de produção, objetivando suprir as necessidades de 

retroalimentação do capital. Tais medidas, dentro da ordem, não podem ser diferentes do 

acionamento de incentivos para o revigoramento da acumulação do capital, com 

conseqüências ainda mais deletérias para uma fração cada vez maior da humanidade.   

 Diante deste cenário, de incontáveis incertezas, em que ―tudo parece estar 

invertido‖, em que ―tudo o que é sólido se dissolve no ar‖, surge a inquietante indagação: 

quais aportes teóricos são capazes de conferir explicação aos fenômenos referentes à 

intensa globalização dos mercados e a crescente financeirização econômica mundial? 
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Parece que a configuração atual aponta para um retorno às contribuições deixadas por Marx 

ainda no século XIX. De fato, são por inspiração neste legado marxista que surgiram (e 

surgem) os analistas mais lúcidos do chamado fenômeno da globalização. Neste ponto, 

cabe especial destaque às contribuições de François Chesnais, quiçá o autor de maior 

evidência de inspiração marxiana a tentar elucidar os fundamentos econômicos da dita 

globalização. Inegavelmente, Marx, a partir de suas contribuições, principalmente, nos seus 

escritos de Crítica à Economia Política, disponibiliza uma farta munição teórica aos que 

perseguem, do movimento do abstrato ao concreto, trilhas analíticas para compreensão dos 

atuais desdobramentos do sistema metabólico do capital, com destaque para a atual 

tendência à financeirização econômica e à acumulação rentista.     

 

3.2 MARX E A TRANSNACIONALIZAÇÃO DO CAPITAL: DO MANIFESTO À 

TEORIA DO  VALOR 

 Já no Manifesto do Partido Comunista de 1848, Marx e Engels formulam indicações 

do caráter expansionista do sistema capitalista cuja marca é a internacionalização de sua 

volúpia em busca de novos mercados, objetivando potencializar à sua reprodução ampliada. 

Os autores tratam desse movimento da transnacionalização do capital, no Manifesto, na 

seguinte passagem:  

 

A burguesia não pode existir sem revolucionar continuamente os 
instrumentos de produção e, por conseguinte, as relações de produção, 
portanto todo o conjunto das relações sociais... o contínuo revolucionar 
da produção, o abalo constante de todas as condições sociais, a incerteza 
a agitação eternas distinguem a época burguesa de todas as precedentes. 
Todas as relações fixas e cristalizadas, com seu séqüito de crenças e 
opiniões tornadas veneráveis pelo tempo, são dissolvidas, e as novas 

envelhecem antes mesmo de se consolidarem. Tudo o que é sólido e 
estável se volatiliza, tudo que é sagrada é profanado... A necessidade de 
mercados cada vez mais extensos impele a burguesia para todo globo 
terrestre. Ela deve estabelecer-se em toda parte, instalar-se em toda 
parte, criar vínculos em toda parte. Através da exploração do mercado 
mundial, a burguesia deu um caráter cosmopolita à produção e ao 
consumo de todos os Países. (MARX e ENGELS, 1986: 12). 
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      Ao mesmo tempo, o capitalismo em expansão tende a modificar valores 

culturais, políticos, jurídicos e religiosos em seu benefício e em escala mundial, não 

resultando disto quaisquer compromissos ditos sociais ou humanitários. Desta forma, Marx 

tinha em mente que se fazia necessário um estudo sistemático e complexo para se chegar às 

determinações mais profundas do metabolismo do capital. Neste sentido, somente a partir 

de 1858, ou seja, dez anos após a publicação do Manifesto, surgem os primeiros frutos 

desta empreitada, num amplo material de pesquisa que ficou conhecido como Grundrisse. 

Em seguida, vieram as obras Para Crítica à Economia Política; Teorias da Mais-valia e O 

Capital. São, basicamente, estas obras em que o autor vai deixar a marca mais significativa 

de sua trajetória intelectual, sobretudo, no que se refere à teoria do valor
67

.  

  Marx parte da importância do dinheiro como o equivalente geral das trocas no 

sistema do capital, passando a incorporar uma finalidade em si mesmo como o ente da 

dominação abstrata. Com efeito, o dinheiro, que na ordem do capital assume a condição de 

nexo social, ganha autonomia e se constitui como poder social geral. Assim, o poder social 

do indivíduo é um reflexo da quantidade de dinheiro acumulada. Deste raciocínio, Marx 

identifica no poder abstrato do dinheiro o embrião das relações impessoais de produção, 

essenciais para o desenvolvimento da predominância do sistema do capital,  uma vez que 

confere ao metabolismo independência com relações as vontades individuais. Com efeito, o 

fundamento do poder social referido na acumulação do dinheiro implica no embotamento 

das formas de dominação embasada nos laços pessoais.  Marx, nos Grundrisse, no Capítulo 

―Dinheiro‖, caracteriza a importância dessa dominação impessoal, no âmbito do sistema 

metabólico do capital, nestes termos:  

Se dijo y se puede volver a decir que la belleza y la grandeza de este 
sistema residen precisamnete en este metabolismo material y espiritual, 
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A preocupação de Marx sobre a influência da dominação abstrata do dinheiro nos processos sociais já é 

reconhecida nos Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, texto escrito ainda em sua juventude, em que o 

autor faz a seguinte observação:  

“Se supusermos o homem como homem e as suas relações com o mundo como 

humanas, só poderemos trocar amor por amor, confiança por confiança, etc. Se 

pretendemos apreciar à arte, teremos que ser pessoas artisticamente cultas, se 

quisermos exercer influência sobre outras pessoas teremos que poder estimular e 

encorajar efetivamente os outros. Todas as nossas relações com o homem – e 

com a natureza – devem constituir numa manifestação definitiva da nossa vida 

individual real, correspondente ao objeto de nossa vontade.  (MARX, 1978: 67)  
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en esta conexión que se crea naturalmente, em forma independiente del 
saber y de la voluntad de los indivíduos, y que presupone precisamente su 
indiferencia y su independencia recíprocas. Y seguramente esta 
independencia material es preferible a la ausencia de relaciones o a 
nexos locales basados en los vínculos naturales de consaguinidad,, o em 

las relaciones de señorío y servidumbre. Es igualmente cierto que los 
indivíduos no pueden dominar sus próprias relaciones sociales antes de 
haberlas creado. Pero es también absurdo concebir ese nexo puramente 
material como creado naturalmente, inseparable de la naturaleza de la 
individualidad e inmanente a ella . (MARX, 1974: 89)   

   Para identificar a raiz do poder abstrato encarnado pelo dinheiro, nosso autor faz 

uma análise lógico-histórica das trocas, apontando o surgimento do equivalente geral  

justamente quando da conversão das trocas simples em trocas complexas. Nota-se o esforço 

analítico de Marx ao investigar os nexos históricos e dialéticos incorporados na  análise do 

surgimento do dinheiro como incorporação do poder social totalizante . Nos limites que 

interessam a esta Tese, será dado enfoque especial à questão dos enlaces entre o capital 

produtivo e o capital financeiro. De fato, as determinações de tal relação não eram, à época 

de Marx, cristalinas e perceptíveis sob um olhar pouco rigoroso, merecendo uma minuciosa 

análise na tentativa de torná-las palpáveis, num cenário ―onde tudo aparece de forma 

invertida‖. O estudo das imbricações entre essas duas formas de capital – rentista e 

produtivo - é essencial para a elucidação dos desdobramentos atuais acerca do sistema do 

capital e suas crises, posto que os fenômenos observados na superfície da esfera 

socioeconômica – tais como: a mundialização do capital, o endividamento da maioria das 

nações, as taxas de juros, enfim, as  partes dos eventos observáveis - são ―meros‖ reflexos 

da totalidade que abrange as relações intercapitais.  

    Em momentos específicos, Marx aborda a relação entre o capital rentista e o 

capital produtivo. Em ―O Capital‖, Marx vai se dedicar mais especificamente ao capital 

rentista a partir do Livro Terceiro, Capítulo XXIII, e, em ―Teorias da Mais-Valia‖, no 

Capítulo intitulado ―O Rendimento e Suas Fontes‖. Nestas passagens, Marx deixa claro que 

a relação entre essas duas formas de capital compõem, conjuntamente à renda da terra, o 

metabolismo sistêmico do capital. Com efeito, somente de forma aparente ou analítica se 

pode separar o capital produtivo do capital que rende juros. Marx, no entanto, reconhece 

que em suas formas pretéritas o capital rentista, de fato, encarnou um segmento que gozava 
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de certa independência, mas quando da solidificação conferida ao capitalismo como sistema 

produtor, o rentismo é incorporado ao sistema do capital, consolidando-se como uma de 

suas partes indispensáveis.  

      Com o capital produtivo fica patente a relação essencial do sistema 

caracterizado pelo ―instrumento de pescar trabalho alheio‖, como diz Marx. Nesta esfera se 

tem o fundamento da acumulação do capital, a saber, a reprodução do valor. Aqui, é onde 

ocorre a extração da mais-valia que se processa na interação entre capital constante e 

capital variável. É onde também se verifica a substituição – pela incorporação de novas 

tecnologias – do trabalho vivo pelo trabalho morto, a partir da tendência crescente da 

composição orgânica do capital e, conseqüentemente, do incremento da produtividade. No 

entanto, Marx percebe que a esfera da produção representa tão somente um dos momentos-

parte que compõem o metabolismo global do sistema do capital, em que a esfera da 

circulação se reveste, igualmente, de suma importância para realização da mais-valia. 

          Na forma de capital comercial, o capital aparece como relação entre pessoas 

que realizam trocas livremente. A relação social existente na produção entre capital e 

trabalho, não se apresenta aqui de forma visível. Na forma de capital rentista essas 

aparências se tornam ainda mais nebulosas. Aparentemente, o banqueiro ao cobrar juros 

sobre o dinheiro emprestado, é o grande vilão do sistema, uma vez que opera taxas nos 

empréstimos bancários dirigidos tanto aos detentores do capital produtivo como também 

aos demais segmentos sociais, numa atividade improdutiva meramente especulativa. O 

capital rentista aparece, desta forma, como uma esfera autônoma, como um ente capaz de 

gerenciar os movimentos do dinheiro a um preço pré-determinado. Tal distorção é 

desvelada por Marx, nos seguintes termos:  

 

No capital a juros se completa esse fetiche automático, de um valor que 
se valoriza a si mesmo, de um dinheiro que faz dinheiro, de sorte que, 
nesta forma, não traz mais o estigma de seu nascimento. A relação social 
se completa como relação da coisa „dinheiro-mercadoria‟ consigo 

mesma. (MARX, 1978:132)      
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      Marx salienta ainda, que na produção como na circulação, o capital deve retornar 

ao seu ponto de partida como dinheiro ampliado. Este retorno é a configuração da 

reprodução do valor em que há a metamorfose real: ―a mercadoria transformando-se nas 

condições de sua produção e as condições de sua produção novamente em forma de 

mercadoria‖. Agora, contendo mais-valia. Desta condição, ―a mercadoria transformando-se 

em dinheiro e dinheiro em mercadoria‖ e assim sucessivamente, num processo de 

reprodução ampliada, sempre retornando onde principia o movimento, ―como dinheiro, 

como mercadoria ou como forma do próprio processo de produção‖, configurando os ciclos 

das metamorfoses do capital: capital dinheiro, capital mercantil e capital produtivo. 

              Este retorno do capital rumo à sua origem, por sua vez, ocorre como capital 

rentista de forma autônoma, separado de sua forma assumida no capital produtivo. Na 

realidade, o banqueiro empresta dinheiro ao capitalista da produção e, somente, nas mãos 

deste irá circular no processo de produção, retornando como capital dinheiro. Para o 

capitalista rentista o dinheiro se faz capital sem passar pelo processo de produção. Como 

diz Marx ―ele não o tem para gastá-lo‖, mas para emprestá-lo enquanto capital: ―O 

dinheiro, apenas, troca de mãos‖. O retorno ocorre quando do pagamento para o banqueiro 

do empréstimo tomado pelo capitalista da produção, já acrescido dos juros, que nada mais é 

do que o seu preço. Conforme infere o próprio Marx: 

No lugar da efetiva transformação de dinheiro em capital desponta 
apenas sua forma sem conteúdo. Como no caso da capacidade de 
trabalho, o valor de uso do dinheiro se transforma no valor da 
capacidade de criar valor de troca maior do que o possuído. É 

emprestado como valor que se valoriza a si mesmo, mercadoria, mas uma 
mercadoria que se distingue da propriedade como tal precisamente por 
essa propriedade, possuindo, portanto, também, uma forma particular de 
alienação (...) O que de fato é vendido é seu valor uso, que neste caso 
consiste em pôr valor de troca, produzir lucro, produzir maior valor do 
que o possuído por ele próprio. Como dinheiro, não se modifica pelo uso. 
Mas como dinheiro é gasto e como dinheiro reflui. (Op. cit. p. 135)           

 

 Na realidade, o capitalista da esfera produtiva, ao tomar dinheiro ou outros 

valores por empréstimo do capitalista rentista, está comprando o direito de utilização dessa 

mercadoria (dinheiro) por um determinado período. O banqueiro, por sua vez, aliena o 

valor emprestado sob título de propriedade, antes mesmo que este entre no ciclo da 
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reprodução tradicional, para, posteriormente, recebê-lo acrescido, de juros, no ciclo D-D‘. 

Nas palavras de Marx: ―isto significa (...) que se valoriza, se conserva e se incrementa a si 

mesmo‖. Com efeito, tem-se no capital rentista uma espécie de valorização pela incidência 

do juro, aparentemente, descolado das relações capitalistas propriamente ditas de oposição 

entre capital e trabalho. Pode-se pensar que aparece nesta relação a figura de um ser 

preguiçoso e oportunista, a saber, o emprestador de dinheiro. O capital aparece no âmbito 

financeiro como um ente isolado das relações que lhe conferem sentido, quais sejam as 

relações sociais; como se o dinheiro ―espontaneamente‖ brota-se de si mesmo. Como diz 

Marx: ―Em D-D‘ temos a forma do capital desprovida de conceito, a inversão e coisificação 

das relações de produção em sua mais alta potência‖.  

 O juro aparece, nesta dinâmica D-D‘ como uma espécie de lucro, como uma 

forma de ―mais-valia peculiar‖, como uma criação própria do capital dinheiro. Segundo 

Marx, esta taxa de remuneração do capital emprestado – juro – guarda relação fundamental 

com a taxa de lucro médio, formada dos entrechoques da concorrência intercapitalista nos 

diversos segmentos da economia, embora, como toda mercadoria, o preço do dinheiro pode 

oscilar periodicamente. Para Marx, ―já no capital de dinheiro se confrontam apenas duas 

espécies de compradores e vendedores, procura e oferta‖, gozando o rentismo de uma 

aparente independência, no âmbito da intermediação da mercadoria-dinheiro.    

  Conforme Marx aponta, na fase inicial de predominância do capital industrial, o 

capital rentista gozava ainda de certa autonomia, não se subordinando efetivamente à lógica 

do capital em geral, fundamento da sociedade capitalista baseada no valor. Esta 

subordinação, segundo o autor, somente pode ser imposta por uma exigência do poder 

estatal, gradativamente subsumido à burguesia. Para este fim, de subordinar os antigos 

capitalistas rentistas, os representantes burgueses e do Estado inauguraram um mecanismo 

inovador de regulação dos empréstimos – o sistema de crédito. Marx comenta este processo 

de regulação forçada do capital a juros em benefício capital industrial, nestes termos: 

 Uma vez desenvolvida a produção capitalista na amplitude de suas 
formas e dominante do modo de produção, o capital a juros é dominado 
pelo capital industrial e o comercial se transforma tão-somente numa 
figura do próprio capital industrial. (...) Usa-se a violência (O Estado) 
diante do capital a juros, graças ao abaixamento forçado da razão de 
juros, de modo que não pode mais ditar seus termos ao capital industrial 
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(...) A verdadeira maneira de o capital industrial subjugá-lo consiste na 
criação de uma forma que lhe é peculiar: o sistema de crédito (...) O 
sistema de crédito é sua própria criação, é mesmo uma forma do capital 
industrial que começa com a manufatura, mas que se elabora de modo 
mais completo na grande industria. Originalmente, o sistema de crédito é 

uma forma polêmica contra os usurários antiquados. (MARX, Op .cit. p. 
143)   

       Com o estabelecimento do sistema de crédito, o capital a juros e o capital 

industrial assumem uma forma identitária e inseparável. Marx, contudo, lembra que todo 

esse processo de reprodução do capital está pressuposto por uma ―determinação social. Que 

o trabalho vivo se confronte com o trabalho passado, a atividade, com o produto, homem, 

com a coisa, o trabalho com suas próprias condições objetivas enquanto personificações, 

sujeitos alheios, autônomos, fixos em si‖. (Idem p.148) Neste sentido, capital em si e a 

mercadoria somente podem se apresentar enquanto partes dinâmicas do movimento do 

capital, isoladamente, são apenas frações potenciais deste movimento de ininterruptos 

giros. Com efeito, as determinações sociais para a acumulação capitalista remetem ―que o 

valor – exista como dinheiro ou mercadoria – desenvolvido ulteriormente em condições de 

trabalho se confronte com o trabalhador como propriedade alheia, como propriedade de si 

mesmo‖. (Idem. p.149). O capital não engendra em si somente a qualidade de ser o 

resultado da reprodução do sistema, mas, é o pressuposto de toda produção capitalista.  

 Nesta perspectiva, Marx afirma que o capital a juros acaba por encarnar o 

mesmo fim do capital produtivo: a acumulação. Acerca das críticas dos representantes da 

pequena-burguesia ao capital a juros, Marx comenta:  

 

A abolição do juro e do capital a juros importa (...) na abolição do 
capital e da própria produção capitalista. Enquanto dinheiro 
„mercadoria‟ pode servir de capital, pode ser vendido como capital. 
É pois bem digno dos utopistas pequeno-burgueses querer a 
mercadoria sem querer o dinheiro, o capital industrial, mas não o 
capital a juros, o lucro e não o juro. (...) Não são dois capitais 
diferentes, o que aufere juros e o que traz juros, mas o mesmo capital 

que funciona no processo, extrai lucro e se distribui entre os dois 
capitalistas diferentes: de um lado, aquele que se encontra fora do 
processo e representa, como proprietário, o capital em si „é para 
este condição essencial ser representado por um proprietário 
privado; sem isto não se torna capital em oposição ao trabalho 
assalariado‟, „de outro‟, aquele que representa o capital em 
funcionamento que se encontra no processo. (Op. cit. p. 146)   
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 Neste cenário, o capital rentista é, em certa medida, também, capital produtivo. Este 

entrelaçamento entre essas duas formas de capital se dá ao passo que o capital a juros entra 

na esfera produtiva enquanto ―sócio‖ do capital industrial. Assim, conclui-se que a partir 

desta associação entre os capitais, é viabilizada a reprodução tradicional do capital pelo 

ciclo D-M-D‘, que, por sua vez, acaba por alimentar a relação D-D‘, quando remunera, com 

parte da mais-valia realizada, o capital rentista. Com efeito, embora criador e criatura se 

confundam nesta dinâmica, o fundamento da reprodução do sistema metabólico do capital 

está na produção, mesmo que aparentemente o ciclo se inicie no empréstimo tomado pelo 

capital produtivo ao capital a juros, numa relação do tipo D-D. 

  Na realidade, os movimentos de reprodução do capital produtivo e do capital 

rentista encarnam um mesmo fim, a saber, o da acumulação, seja esta de natureza produtiva 

ou rentista. Neste sentido, cabe salientar que o avanço tecnológico, de forma análoga, é 

incorporado aos dois tipos de capitais, objetivando conferir maior eficácia e velocidade em 

suas rotações. No caso do capital produtivo, a incorporação crescente da tecnologia amplia 

a composição orgânica do capital, aumentando substancialmente a capacidade produtiva 

instalada. Esta substancial ampliação da produtividade pela incorporação de novas 

tecnologias deve-se à dinâmica de redução do trabalho vivo e ampliação do trabalho morto. 

No capital rentista, este fenômeno de incorporação de novas tecnologias ocorre, 

analogamente, tendo em vista a ampliação da capacidade de captação e disponibilização de 

numerários e valores. Com efeito, percebe-se que tanto o capital produtivo quanto o capital 

rentista não podem prescindir desse mesmo aporte heterônomo de renovação tecnológica 

crescente. Pode-se traçar um paralelo dessas transmutações na ordem sistêmica do capital 

em forma diagramática, nestes termos:  

 

1) A FÓRMULA GERAL DO CAPITAL PRODUTIVO OU CICLO ALONGADO DA 

ACUMULAÇÃO DE DINHEIRO
68

 

D  M  D
+ 

D = valor do capital 

D0 = valor do capital inicial investido na compra de MPs e FT (composição técnica) 

                                                           
68

  A formulação desse diagrama foi desenvolvida pelo Prof. Aécio Alves de Oliveira para explicar a 

semelhança entre a  acumulação rentista e a reprodução do capital produtivo.    
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D
+
 = capital valorizado (capital inicial acrescido de mais-valia) 

D
+
 - D0 = mais-valia (lucro) 

OBJETIVO: Obter a maior taxa de lucro possível. A taxa de lucro é a relação entre a mais-

valia (lucro) e o capital produtivo investido (D). Ao longo do tempo, o capital inicial torna-

se mais-valia capitalizada, ou seja, trabalho não pago decorrente do processo de exploração. 

Daí, a importância das inovações tecnológicas (reestruturação produtiva) para apressar a 

produção e a realização de mais-valia, ou seja, encurtar o tempo de produção do valor (e da 

mais-valia) para acelerar a acumulação de dinheiro através do capital produtivo. 

 

2) A FÓRMULA GERAL DO CAPITAL FINANCEIRO OU CICLO ENCURTADO DA 

ACUMULAÇÃO DE DINHEIRO 

 

D0      S0 ..... D1     D´1    S1 ..... D2    D´2    S2 

   

   

   

  

 

D0 =  recursos próprios 

S0 = estrutura institucional-legal inicial para ―produzir‖ serviços de captação, empréstimos 

e financiamentos. Essa estrutura expressa a composição técnica do capital (tecnologia 

bancária) 

D1 = disponibilidade para as transações financeiras (empréstimos e financiamentos, compra 

de ações, de títulos públicos, etc) que corresponde à soma dos recursos próprios mais a 

captação. 

D´1 = capital financeiro ampliado 

D´1 – D1 = excedente bancário (rentabilidade) 

 

OBJETIVO: Montar uma estrutura (S) que possibilite captar o máximo de recursos, com o 

mínimo de recursos próprios (de modo a reduzir os riscos para o banqueiro) para obter a 

maior rentabilidade possível. Ao longo do tempo, a captação tende a se tornar crescente (o 

que transfere os riscos de perdas para terceiros) e os recursos próprios paulatinamente sem 

expressão quantitativa. Daí, a importância das inovações tecnológicas (reestruturação 

bancária) para apressar a acumulação de dinheiro, ou seja, para encurtar o circuito 

encurtado da ―produção de dinheiro‖. 

 

Captação 

 

Captação 
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  No primeiro momento, da reprodução ampliada do capital, fica patente a 

necessidade da relação entre trabalho vivo e trabalho morto (homem + 

ferramenta/maquinário) no processo de valorização do capital (M....D= D
+)

. A inovação 

tecnológica aparece aqui como sofisticação do trabalho morto para a ampliação da 

produtividade e a crescente eliminação do trabalho vivo. Assim, amplia-se a produção de 

valor-de-uso, mas o trabalho vivo contido em cada unidade produzida diminui. Com efeito, 

o sistema metabólico do capital prescinde da presença de uma determinação social de 

subordinação do trabalho ao capital, numa dinâmica, segundo Marx, que: 

como sujeito onde essas coisas têm sua vontade própria, pertencem a 
si mesmas e se personificam como poderes autônomos. O capital 
como pressuposição da produção do capital, não como sai deste 
processo, mas como existe antes nele entrar, é a oposição onde 
trabalho está em relação a ele como trabalho alheio e o próprio 
capital está como propriedade alheia em relação ao trabalho. É a 

determinação opositiva e social que se exprime nele e que, 
separadamente do próprio processo se expressa na propriedade do 
capital enquanto tal . (Op. cit. p. 149)     

 No segundo momento, da reprodução encurtada do capital, há uma relação 

direta entre D-D‘, mediada pela estrutura necessária à operacionalização dos serviços 

bancários. O trabalho morto aqui compõe esta estrutura física em que são realizadas e 

processadas as operações atinentes ao capital rentista. A inovação tecnológica, neste 

cenário, objetiva conferir agilidade - em termos de tempo-espaço - para a multiplicação, ad 

infinitum,  das operações bancárias. É nesta órbita de múltiplos giros da retroalimentação 

do capital rentista que se materializam as possibilidades da profusão da riqueza abstrata 

ancorada nos cassinos financeiros do capital especulativo. Cabe salientar que essa dinâmica 

especulativa é inerente ao próprio metabolismo do capital, pois incorpora volumes de 

capitais, que a rigor seriam introduzidos na esfera produtiva aguçando as possibilidades de 

crises de superprodução. Portanto, é pura miragem dos que advogam a regulação das 

operações financeiras transnacionciais, do tipo Taxa Tobin, como medida suficiente para 

civilizar o sistema do capital.      

 Nos circuitos da reprodução capitalista, pode-se encontrar o capital em sua 

forma latente, na sua forma dinheiro. A posse em si do dinheiro representa a possibilidade 

de produção de riqueza material. Mesmo afastado do centro da produção da mais-valia, a 

mera posse do dinheiro encarna a capacidade de vender o dinheiro como capital, 
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representando, de fato, a posse do capital por excelência. Assim, o possuidor de dinheiro 

engendra, igualmente como capitalista da produção, a possibilidade de apropriação – 

mesmo que indiretamente - do trabalho alheio, posto, que, ao resgatar os títulos das dívidas 

contraídas pelos capitalistas industriais, está, também, se apropriando de parte da mais-valia 

produzida e realizada globalmente pelo sistema do capital. Marx comenta este aspecto da 

reprodução do sistema nestes termos: 

 

Os juros aparecem, pois, como a mais-valia devida ao capital, à mera 
propriedade do capital, [mais-valia] que este extrai do processo de 
produção, porquanto nele entra como capital, cabendo, por conseguinte, 
ao capital como tal, independentemente do processo de produção, embora 
somente neste revele suas qualidades; uma mais-valia que portanto já 

está contida no capital latente. (...) Assim como neste modo de produção 
tudo se apresenta de maneira invertida também por fim [se dá ] a última 
inversão na relação entre juro e lucro; a parte do lucro, destacada sob 
uma rubrica particular [juro], se apresenta como produto pertencente 
especificamente ao capital, é o lucro industrial, como adicional 
simplesmente implantado nele.  (Op. cit. 149) 

 

 Assim, Marx destaca que o capital a juros e o capital produtivo compõem uma 

mesma engrenagem para a reprodução sistêmica. Na prática, contudo, pode aparentar que o 

capitalista da produção recebe sua parcela de remuneração em face do seu trabalho de 

investidor e coordenador do processo produtivo. Enquanto, o rentista é um mero 

aproveitador, pois empresta o dinheiro a juros numa atividade não-produtiva. Conforme, 

aponta Marx, esta interpretação é ilusória, uma vez que tanto o capitalista da produção 

quanto o capitalista rentista são remunerados pela apropriação do trabalho alheio. Marx 

acena que as eventuais disputas, no âmbito intercapitalista, dão-se em virtude das 

pretensões distributivas para a apropriação de maiores partes da mais-valia realizada. Nosso 

autor comenta essas querelas nestes termos: 

O preço de mercado do dinheiro – este é o nome do capital a juros - como 
capital de dinheiro se determina no mercado de dinheiro como qualquer 
outra mercadoria, em virtude da concorrência entre os compradores e 
vendedores, da procura e da oferta. Essa luta entre o capitalista de 

dinheiro e o capitalista industrial é apenas uma luta pela distribuição do 
lucro, pela participação que, na partilha, cabe a cada uma das seções. 
(Op.  cit. 174)   

 Como aponta Marx, ainda na Idade Média as práticas de empréstimos de 

dinheiro eram criticadas duramente não somente pela igreja católica, mas Lutero se 
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converteu num árduo crítico de tal atividade. A usura, como era chamada a atividade de 

empréstimo de cifras, representava deveras a possibilidade de ruína financeira dos 

tomadores de dívidas. Porém, o exercício de emprestar dinheiro não comprometia a saúde 

sistêmica do modo de produção feudal. A partir da modernização do sistema de crédito, já 

no capitalismo, houve a institucionalização do empréstimo a juros como elemento de 

subsídio essencial à esfera produtiva. 

 No entanto, as severas críticas ao capital rentista se prolongariam pelo tempo, 

passando pela época de Marx, chegando até os dias atuais. Todavia, donde partem, 

predominantemente, tais críticas ao capital rentista? Na época de Marx, tais críticas 

partiam, em geral, da pequena burguesia endividada, recorrentes também nas teses dos 

teóricos Proudhon e Darimon. Foi exposto, nas páginas acima, como Marx esclareceu a 

engrenagem composta entre o capital que rende juros e o capital que produz mercadorias.        

  Contudo, hoje, de onde provêem a críticas ao capital rentista? Não é nenhuma 

constatação original se concluir que a gênese da maior parte das críticas ao capital rentista, 

hodiernamente realizadas, permanece partindo dos pequenos e médios capitalistas, sejam 

estes da indústria ou do comércio, em virtude de sua incapacidades de operar com recursos 

próprios. De fato, com a hiper modernização alcançada pelo sistema de crédito  – erguida, 

sobretudo, a partir da inserção da microeletrônica neste setor - conseguiu-se ampliar 

significativamente, nos últimos anos, o acesso as mais diversas modalidades de 

financiamento a vários segmentos da sociedade, inclusive, os pequenos clientes pessoa 

física – recentemente batizado como ―subprime‖ pelos analistas internacionais –, vítimas 

primeiras das crises atinentes ao sistema metabólico do capital. Indiscutivelmente, a 

multiplicação da oferta de crédito no mercado financeiro mundial levou à contrapartida de 

um crescente endividamento jamais experimentado. Com efeito, a crítica reduzida contra o 

capital rentista – realizada em primeira mão pela pequena e média burguesia -, hoje, recebe, 

gradativamente, o reforço de amplas camadas  sociais.    

 Robert Kurz, no artigo intitulado As Perfídias do Capital Financeiro, aponta 

que boa parte do anti-semitismo alimentado desde a Idade Média; passando pelo nazismo, 

e, até hoje persistente, deve-se, não somente à opção religiosa dos judeus, mas, igualmente, 

às posições de destaque alçadas por representantes deste povo no âmbito do capital de 

crédito. Na realidade, Kurz verifica que já na Idade Média o povo judeu era alvo de uma 
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dupla discriminação: de caráter religioso e de caráter profissional. Esta segunda 

discriminação era constatada pela inacessibilidade dos judeus à esfera da produção, 

restando-lhes, como forma de sobrevivência, se fixarem em torno da esfera da circulação, 

seja no comércio ou na usura, mesmo cientes dos riscos que essa escolha poderiam lhes 

aferir. Com efeito, historicamente, este povo foi se estabelecendo no âmbito do incipiente 

capital bancário, tornando possível sua preservação proeminente neste setor, inclusive, 

quando de sua institucionalização, com o desenvolvimento do moderno sistema produtor de 

mercadorias. Então, semelhante à crítica esboçada pelo nazismo, hoje se alimenta uma falsa 

percepção de se imputar ao povo judeu os males inerentes à reprodução do capital. Para 

tanto, os críticos anti-semitas atestam que aos judeus pertencem grandes conglomerados 

financeiros, acumulando, portanto, fartas divisas que poderiam ser repartidas com o restante 

da população mundial, como se a justa divisão da riqueza material fosse, em algum 

momento, a finalidade do capital. Kurz comenta, no artigo supra, esse anti-semitismo nestes 

termos: 

 

Esta ideologia virada apenas contra o capital que rende juros em vez de 
contra o modo de produção capitalista esteve desde início atravessada 
pelo moderno anti-semitismo. O anti-judaismo religiosamente motivado 
da chamada idade média cristã transformou-se, com a chegada da 

reprodução socializada pela monetarização, na proto-moderna 
"economia política das armas de fogo" e na origem do moderno sistema 
produtor de mercadorias. Embora a proibição dos juros também existisse 
na religião judaica, os judeus na idade média foram forçados a atividades 
na (marginal) esfera da circulação, em alguns casos também como 
emprestadores de dinheiro, por força da estigmatizante exclusão dos 
ofícios ligados à produção. Eles sofreram portanto uma dupla 

discriminação, pois ainda foram demonizados como negros exploradores 
e usurários, por causa deste modo de vida a que se viram obrigados. 
(KURZ, 2004:  3-4) 

 

 Para além da questão racial propriamente dita, cabe salientar que a crítica de 

inspiração marxiana incide sobre o sociometabolismo do capital, em que as classes 

representam não mais que as personificações dessa engrenagem cuja base é a reprodução 

do valor como relação social abstrata e impessoal. Com efeito, a mundialização do capital e 

a financeirização econômica são expressões do próprio desenvolvimento do metabolismo 

do capital levado ao seu limite.  Como já referiu o próprio Marx: ―o cap ital é a potência da 
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sociedade burguesa, que domina tudo.‖ Na configuração social deste metabolismo, o 

rentista representa uma fração privilegiada desta complexa engrenagem, pois sua atividade 

exige a mediação/acumulação - na forma crédito - de considerável parte da riqueza abstrata 

e socialmente produzida, Marx assim define o desempenho social deste agente na sociedade 

burguesa:  

Poder-se-ia também entender por acumulação do capital monetário – 
mencionamos isso só de passagem para liquidá-lo rapidamente – a 

acumulação da riqueza nas mãos dos banqueiros (prestamistas de 
dinheiro por profissão), como mediadores entre os capitalistas 
monetários privados, por um lado, e o estado, os municípios e os 
mutuários reprodutores, por outro; pelo fato de que toda a enorme 
expansão do sistema de crédito, todo crédito em geral, é explorada por 
eles como se fosse capital privado. Esses sujeitos possuem o capital e a 
receita sempre em forma monetária ou em direitos sobre o dinheiro. A 

acumulação da fortuna dessa classe pode efetuar-se em direção bem 
diversa da acumulação real; demonstra, porém, em todo o caso, que essa 
classe embolsa boa parte dessa última. (MARX, 1986 : 20)  

  

 Portanto, a crítica radical de cariz marxiano não incide sobre a questão racial ou 

meramente moral. Ela reflete, ao propósito do salto ontológico para o engrandecimento da 

condição humana, sobre a categoria capital como totalizadora do modo de produção da 

ordem vigente,  apontando sua contradição central e seus limites históricos podendo 

orientar a ação coletiva do indivíduo social a partir de um projeto comunal-solidário.  

 

3.3  CRISE DO CAPITAL E A EMERGÊNCIA DO CAPITAL FINANCEIRO  

 O surgimento do sistema de crédito remonta à época do mercantilismo, 

inclusive, com o financiamento das primeiras grandes navegações e pela intensificação do 

comércio nas cidades portuárias européias. Com o desenvolvimento tecnológico - na 

revolução industrial – o capital a juros se torna elemento fundamental para o financiamento 

da produção, na condição de adiantador de capitais para a aquisição de máquinas  e 

formação de capital de giro. Com efeito, o capital rentista responde por grande parte da 

impulsão capitalista no mundo moderno, financiando, mas também especulando, tendo 

como parâmetro a apropriação de futuras frações de mais-valia a ser realizadas, mas 

também multiplicando a riqueza abstrata. Na contemporaneidade, tem-se um quadro, a 

partir das incorporações da micro-eletrônica e do avanço do setor de telecomunicações, em 
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que são efetivadas incontáveis transações bancárias envolvendo quantias absolutamente 

inimagináveis. Inúmeras dessas operações – na sua grande maioria interfirmas - são 

realizadas por intermédio de transferências internacionais,  não mais resguardando o antigo 

lastro com a produção da riqueza material realmente existente originada no setor produtivo. 

Com efeito, avoluma-se uma incalculável quantia de dinheiro por ano em termos de riqueza 

abstrata, cuja origem está na fonte milagrosa da reprodução encurtada do capital (relação 

D-D‘), encerrando a gênese dos movimentos especulativos na forma de capital fictício. 

Marx, já em sua época, preconizava  esse tipo de transação que se esvanecia magicamente 

de sua fonte originária. Marx, ao definir capital fictício, em O Capital, resume: 

 

 A formação do capital fictício chama-se capitalização. Cada receita 
que se repete regularmente é capitalizada em se calculando na base da 

taxa média de juros, como importância que um capital, emprestado a 
essa taxa de juros, proporcionaria se, por exemplo, a receita anual de 
100 libras seriam o juro anual de 2.000 libras, e essas 2000 libras são 
agora consideradas o valor capital do título jurídico de propriedade 
sobre as 100 libras anuais. Para quem compra esse título de 
propriedade, a receita de 100 libras representa então, de fato, os juros 
de seu capital investido a 5 %. Toda a conexão com o processo real de 

valorização do capital se perde assim até o último vestígio e a 
concepção do capital como autônomo que se valoriza por si mesmo se 
consolida.  (MARX, 1986: 11) 

 Grespan (1999) analisa as possibilidades de crises financeiras a partir da 

circulação simples (M-D-M). Com base na leitura atenta de Marx, esse autor infere acerca 

da relação ―dinheiro e crise‖, a partir do surgimento da moeda. Não basta, na avaliação do  

autor, somente enfocar a dinâmica do valor-de-troca das mercadorias, mas, sobretudo, é 

imperativo conferir explicação à relação social daí resultante. A forma mais elementar de 

intercâmbio estaria na troca simples entre mercadorias. Assim, a efetivação do ato da 

compra e da oferta se dariam mutuamente, não existindo, neste caso, possibilidades de 

crises. O autor recorda Marx quando da explanação acerca do surgimento do ―valor 

equivalente em uma mercadoria‖, lembra que neste caso já surge uma mercadoria em 

―evidência‖, objetivando dar agilidade aos primeiros movimentos das trocas dos excedentes 

entre as comunidades primitivas. Com efeito, nota-se uma incipiente complexidade no 

sistema de trocas após a evidência de uma mercadoria-padrão para operar os intercâmbios.   
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 Seguindo a análise de Marx, o surgimento do dinheiro como encarnação de 

todo trabalho humano, somente foi possível com a generalização dos movimentos de troca, 

agora, nos primórdios do capitalismo comercial. A mercadoria, neste cenário, não mais 

reflete multilateralmente seu valor noutra (troca simples – ativo - passivo). Com efeito, 

surge uma forma peculiar e universal de intermediação das mercadorias pela forma 

dinheiro, revelando ao homem, pela primeira vez, a possibilidade da acumulação monetária 

como meio de inserção no consumo generalizado do mundo das mercadorias. Pela 

acumulação do dinheiro, o ser humano pode, agora, possuir o trabalho de outros e se sentir 

―o dono do mundo‖, como infere Marx. Em O Capital, o autor resume essa transformação 

do equivalente geral,  nesses termos:  

 

Sem sua intervenção as mercadorias se deparam com sua forma-valor 
acabada com um corpo mercantil existente fora e dentro delas. Esta 
coisa, ouro e prata, tal como é extraída das entranhas da terra, é 
simultaneamente a encarnação imediata de todo trabalho humano. Daí a 
magia do dinheiro. Os homens procedem de maneira atomística no 
processo de produção social e suas relações de produção assumem uma 

configuração material que não depende de seu controle nem de sua ação 
consciente individual. Esses fenômenos se manifestam na transformação 
dos produtos do trabalho em mercadoria, transformação que gera a 
mercadoria equivalente universal, o dinheiro. O enigma do fetiche do 
dinheiro é, daí, apenas o enigma brilhante dos olhos, tornando visível o 
fetiche da mercadoria. (MARX, 1974a: 103) 

 

 Já nos Grundrisse, Marx expõe a transformação do ser humano portador de 

dinheiro como um ―sujeito poderoso‖: 

Por um lado o poder que cada indivíduo exerce sobre a atividade dos 
outros ou sobre as riquezas sociais está presente nele enquanto 
proprietário de valor-de-troca, de dinheiro. Ele carrega seu poder social, 
bem como o seu nexo com a sociedade no seu bolso. (MARX, 1974 : 79)  

 

 Com o surgimento da moeda como equivalente padrão, progridem substancial, 

o surgimento das possibilidades de crise. O sistema de circulação simples (M-D-M) era 

passível da presença de crise, mesmo sem que houvesse um desenvolvimento do 

capitalismo em sua forma mais complexa. Na realidade, o que acontecia preteritamente, nas 

sociedades primitivas, era a intermediação direta, entre produtores de tribos diferentes, dos 
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parcos excedentes, em que os atos de troca relativos à demanda e à oferta se encerravam 

mutuamente. Em outro momento, surgiu a mercadoria padrão-equivalente (como o gado), 

no entanto, tal moeda, apesar de se configurar uma forma incipiente de dinheiro, não deu 

conta da evolução das trocas em grande escala, sobretudo, pela dificuldade em se realizar às 

divisibilidades, muitas vezes, necessárias para consumação dos intercâmbios. Já com 

aparecimento da moeda do tipo padrão metal, poder-se-ia empreender agilidade aos 

movimentos de trocas, considerando, inclusive, as suas qualidades de porte e de divisão, 

não mais se tendo a obrigatoriedade da troca simultânea. Com efeito, surgem, igualmente, 

as possibilidades de retenção/acumulação da moeda do tipo metal. Assim, com essa 

potencial possibilidade de acumulação individual do dinheiro, podem surgir, também, as 

primeiras crises monetárias, sejam expressas por superofertas ou superdemandas. É 

possível perceber, a partir dessa dinâmica do dinheiro, o germe das primeiras crises pela 

possibilidade da acumulação monetária, podendo haver uma desproporção acentuada entre 

meio de circulação e o valor da mercadoria. Segundo Grespan, a primeira fase dessa crise é 

a impossibilidade real de vender a mercadoria. Em seguida, surge uma segunda fase que é a 

impossibilidade do pagamento a prazo.  

 De fato, no escambo havia uma identidade real entre compra e venda. Com a 

intermediação pelo dinheiro há uma separação, em que o tempo e o espaço não são 

necessariamente o mesmo nas transações, podendo ser separados, tanto na venda como na 

compra. O problema central aqui é justamente na velocidade da movimentação do dinheiro, 

podendo estar proporcional num dado momento e desproporcional noutro. Há, portanto, 

muitas vezes, uma aparente indiferença entre as esferas de ―compra‖ e ―venda‖. Grespan, 

com base em Marx, revela que não é essa aparente ―indiferença‖ que gera a crise. Pelo 

contrário, a crise é a manifestação de que um pólo não se sustenta sem o outro. Os 

momentos de crise na circulação simples se manifestam quando da ruptura da falsa 

aparência. Então, pode-se concluir que, nestas circunstâncias, a crise depende das relações 

de autonomia entre os pólos de compra e venda. É sob este cenário que afloram os 

primeiros meios de créditos, o incipiente capital bancário.  

 Com o desenvolvimento acelerado do sistema baseado nas trocas, a viabilidade 

da unidade orgânica entre circulação e produção das mercadorias, necessitou de um ente 

que expressasse tal intercâmbio entre essas esferas coligadas, que, ao mesmo tempo em que 
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permitisse mensurar a quantidade de tempo socialmente necessário embutido em cada 

mercadoria, fosse, igualmente, aceito social e historicamente pelos membros da 

comunidade. Com efeito, dadas essas exigências para o fluxo entre circulação e produção, 

revestiu-se de suma importância o surgimento da forma dinheiro como equivalente geral, 

encarnando a moeda metálica como a mais pertinente forma de se realizar os intercâmbios 

baseados no cálculo racional inerentes a um sistema baseado no trabalho abstrato. Aécio 

Alves de Oliveira comenta, nestes termos, a importância da forma mercadoria-dinheiro para 

uma configuração social baseada na acumulação do capital: 

 

A validação social requerida pelos trabalhos particulares somente fica 
manifesta quando estes se transformam em dinheiro. Numa organização 
sócio-econômica de produção simples de mercadorias essa 

transformação é apenas um meio para obtenção de outros valores-de-
uso; no modo de produzir capitalista, a finalidade é a acumulação de 
riqueza sob aquela forma universal. O que quer que seja o equivalente 
geral, este deverá constituir-se a encarnação social, o representante 
material do trabalho abstrato contido em todas as mercadorias. A 
natureza primordial da mercadoria-dinheiro, desde seu início, era a de 
ser, ao mesmo tempo, uma medida de valor e um padrão de preços no 

qual se expressasse o valor das demais mercadorias. Por conta da 
utilidade intrínseca à mercadoria-dinheiro, a circulação e as trocas de 
mercadorias tornaram-se muito mais fluídas. ( OLIVEIRA,  1993:10) 

 

 Em princípio o dinheiro, como expressão da fluidez das mercadorias, resolve 

um problema no que tange à acelerada intensificação das trocas na sociedade capitalista. 

Porém, mesmo encarnando a magnitude do sistema do capital, a forma dinheiro, ao mesmo 

tempo, começa a emanar situações problemáticas para as quais ainda não se produziram 

soluções definitivas. Com a autonomia conferida à forma dinheiro, não se pode planejar, de 

forma indefectível, a quantidade de moeda necessária para se fazer frente à circulação geral 

das mercadorias. Com efeito, ao persistir essa dúvida, há a possibilidade imanente de se por 

em xeque a própria ―contabilidade‖ do dinheiro, tendo por conseqüência o descrédito social 

dele como equivalente geral. Num primeiro momento, como tentativa para solução de tal 

incógnita, o Estado assume o controle geral de emissão do numerário adequado a se fazer 

frente à circulação de mercadorias. No entanto, com a modernização do crédito e das 

finanças de uma maneira geral, tal controle por parte dos organismos estatais tende a 
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tornar-se apenas relativo. Passa-se a conviver, então, num ambiente de constante incerteza 

acerca da confiabilidade social conferida à moeda.       

 Paralelo ao incremento da forma do equivalente geral, seguiu-se a evolução do 

sistema de crédito. A incipiência de tal sistema remonta às práticas do capital comercial, 

ainda sem a presença do juro nas intermediações de compra e venda. Na realidade, o antigo 

modelo de crédito do capital comercial era baseado no elastecimento do prazo para 

quitação de pagamento de uma determinada mercadoria. Assim, permitiram-se as primeiras 

formas de antecipação de consumo, baseada na ampliação de prazo para a consumação do 

pagamento efetivo da mercadoria ou do insumo. De fato, a ampliação das formas de crédito 

se deveram à necessidade gradativa imposta pelo crescente incremento do mercado das 

trocas, como um reflexo da potencial capacidade do homem no sentido da expansão de suas 

forças produtivas. Com efeito, com a indubitável proliferação de segmentos na produção, 

fez-se consolidar a crescente divisão técnica e social do trabalho.    

    Segundo Marx, a proliferação do crédito comercial na circulação de 

mercadorias fez surgir a primeira forma de dinheiro de crédito. Para nosso autor, a 

possibilidade do intercâmbio comercial de créditos facilitou sobremaneira a ampliação das 

trocas. Com este sistema de intercompensações de créditos foi possível um devedor quitar 

uma dívida com outrem lançando mão de crédito disponível junto a um terceiro, ainda sem 

a presença das chamadas transações financeiras especulativas
69

. A esta forma de transações 

intercomerciais, Marx denominou de ―letras de câmbio‖. Segundo A. de Oliveira, 

resgatando Marx:  

 

                                                           
69

 Para A. de Oliveira: ‗Por ‗transações financeiro-especulativas‘ podem-se entender as atividades e o 

conjunto de esforços empreendidos por instituições financeiras, públicas e privadas, que concentram capitais 

com o objetivo de eliminar incertezas próprias da constituição e funcionamento da economia capitalista de 

modo a ampliar ou mesmo preservar a riqueza dos indivíduos na sua forma universal. Nelas o papel central 

das instituições públicas (do ―fundo público‖) é garantir um espaço de valorização sem que predomine um 

―jogo de soma zero‖, um terceiro parceiro que, com recursos públicos (parcelas expressivas do ―trabalho não 

pago‖), minimize os prejuízos dos ―jogadores-perdedores‖ e transmita para estes uma forte confiança no 

sistema e na condução da política monetária de estabilização da economia. Na medida em que tais parcelas de 

recursos estiverem numa adequada proporção com o trabalho excedente, isso servirá de garantia às 
expectativas dos ―global players‖. Caso contrário, quando o volume de capital fictício torna-se excessivo, a 

confiança fica abalada. No primeiro caso poder-se-ia falar de uma convivência harmoniosa entre dinheiro-
capital e dinheiro-especulativo; no segundo, um prenúncio de paralisia do processo de reprodução do capital 

em escala ampliada‖ (Oliveira, 36:1993). 



130 

 

As „letras de câmbio´‟, facilitavam a circulação de mercadorias sem a 
interveniência do dinheiro-mercadoria, que ressurgia nos momentos de 
apuração dos saldos remanescentes no vencimento e de cumprimento 
daquelas promessas de pagamento. Para Marx, as letras de câmbio que 
circulavam como “... medios de pago hasta sus días de vencimiento y 

pago constituyen el dinero comercial propiamente dicho”. Argumentava 
ainda que, “Así como estos adelantos recíprocos de productores y 
comerciantes entre sí constituyen el fundamento real del crédito, así 
también su instrumento de circulación, la letra de cambio, constituye la 
base del dinero crediticio propiamente dicho, de los billetes de banco, etc. 
(Op. cit. P. 12) 

    

 Já com tal modernização do sistema de crédito, Marx, ressalta o fato de que, 

enquanto estiver assegurada, sob bdeterminado equilíbrio, a fluidez da reprodução do 

capital, o sistema de crédito bancário se matem estável. Todavia, quando houver algum 

abalo que comprometa esta suposta situação de equilíbrio, aciona-se uma tendência para 

contração dos créditos no mercado. Segundo Marx, o excesso de capital industrial não 

realizado faz com que, por exemplo, “o fiandeiro que reduz sua produção e tem grande 

estoque de fio não vendido não precisa comprar algodão a crédito; o comerciante não 

precisa comprar mercadorias a crédito, porque as que tem são mais que suficiente”. 

(MARX, 1986:23) Conforme a explanação de Marx, como já demonstrado, existe uma 

real conexão entre o setor produtivo e o setor financeiro. Marx, nas Teorias da Mais-valia, 

em sua análise sobre o capital a juros, tem o cuidado de abstrair, num primeiro momento, as 

operações especulativas do setor de crédito. Já em O Capital, o autor, leva em consideração 

a presença de tais giros especulativos, em que se perdem de vista o vínculo fundante entre 

capital rentista e capital produtivo. De fato, no século XIX, era inimaginável o grau de 

sofisticação que atingiria o sistema de crédito atual, bem como as atividades fraudulentas 

efetivadas a partir da esfera financeira.  

 A partir da leitura de Marx, existe, em primeiro plano, uma crise de realização 

do capital industrial. Em seguida, há uma retração do crédito, posto o refluxo retardado que 

resulta ―preços em queda e mercados saturados‖. Para Marx, toda crise, em regra, se reflete 

ou aparece em termos da desproporção entre consumo e o aumento das forças produtivas. 

Ao se referir ao surgimento da crise, numa sociedade formada exclusivamente de 

capitalistas industriais e trabalhadores assalariados, o autor infere: 

 



131 

 

Imaginemos toda sociedade composta apenas por capitalistas industriais 
e trabalhadores assalariados. Abstraiamos, além disso, as flutuações de 
preços, que impedem grandes porções do capital global de se repor em 
suas proporções médias e que, em virtude da interdependência geral de 
todo o processo de reprodução, como nomeadamente o crédito o 

desenvolve, têm sempre de provocar paralisações temporárias gerais. 
Abstraímos, igualmente, os pseudonegócios e as transações especulativas, 
que o sistema de crédito estimula. Então, uma crise somente seria 
explicável por desproporção da produção nos diversos ramos e por uma 
desproporção do consumo dos próprios capitalistas para com a sua 
acumulação. Mas, como as coisas são, a reposição dos capitais investidos 
na produção, depende, em grande parte, da capacidade de consumo das 

classes não produtivas;  enquanto à capacidade de consumo dos 
trabalhadores está limitada, em parte, pelas leis de salários, em parte 
pela circunstância de só serem empregados enquanto puderem ser 
empregados com lucros para a classe capitalista. A razão última de todas 
as crises reais é sempre a pobreza e a restrição ao consumo das massas, 
em face do impulso da produção capitalista a desenvolver as forças 
produtivas como se apenas a capacidade absoluta de consumo da 

sociedade constituísse seu limite.  (MARX, 1986 :24)           

 

 Com a entrada no cenário do sistema financeiro, a crise só aparentemente toma 

outra conotação. De fato, como já foi sublinhado, o setor produtivo é o verdadeiro produtor 

das riquezas, cabendo ao setor financeiro se apropriar de frações de mais-valia e redistribuí-

las, concentrando capital, sob determinados critérios, os quais serão abordados adiante. Na 

verdade, os juros que, em primeira instância são a mola mestra do sistema financeiro e 

referência de incentivo ao setor produtivo, oscilam de acordo com as necessidades de 

reprodução do capital. Segundo Marx, o capital rentista tem sua oferta expandida quando o 

capital industrial vai bem. Daí são aplicadas tendencialmente taxas de juros reduzidas. No 

entanto, ao aflorarem os primeiros raios de crise, há a retração do crédito e os juros sobem. 

Em regra ―o movimento do capital de empréstimo, como ele se expressa na taxa de juros, 

decorre em direção oposta à do capital industrial”. Isso se justifica pelo crescimento da 

inadimplência e, a generalizada, quebra de confiança sistêmica. Nas palavras de Marx: 

 

A fase em que a taxa de juros baixa, mas superior ao nível mínimo, 
coincide com a “melhoria” e a confiança crescente, subseqüente à crise, 
e especialmente a fase em que ela alcança seu nível médio, o meio 

eqüidistante do mínimo e do máximo, só esses dois momentos expressam 
a coincidência entre capital de empréstimo abundante e grande expansão 
do capital industrial. Mas, no começo do ciclo industrial, a taxa de juros 



132 

 

baixa coincide com a contração do capital industrial, e, no fim, do ciclo, 
a taxa de juros alta coincide com a superabundância de capital 
industrial. (Op. cit. p. 28)    

 

  Faz-se mister lembrar que, segundo Marx, o sistema do capital não é de forma 

alguma estático, ao contrário, é uma dinâmica marcada por uma ―contradição em 

processo‖. Com efeito, as crises tendem a se manifestar continuamente. Em determinada 

circunstância, pode-se perceber um certo ―otimismo‖ quanto à produção aliada ao 

consumo. No entanto, noutro momento, o período referente à superprodução coincide com 

um exagerado crescimento produtivo, para além da capacidade de consumo geral da 

sociedade. Com efeito, a crise tende a se manifestar, em pincípio, no setor produtivo, e 

aportar em seguida no setor financeiro. Dessa forma, se conclui, segundo Marx, que ―cada 

um dos elementos que compõem a repetição das velhas crises traz dentro de si o germe de 

uma crise futura muito mais violenta”. 

 Assim, a crise uma vez manifestada, aparece, agora, no setor financeiro, como 

uma crise de pagamentos, ou de liquidez, em que existe a dificuldade de resgate de títulos 

bancários emitidos (calote). Isso apenas é a reflexão da crise realmente existente no setor 

produtivo pelas razões encarnadas pela contradição central do sistema do capital. Como 

lembra Marx, esses títulos bancários não ―honrados‖ representam, em sua maioria, 

atividades produtivas realmente efetivadas e não realizadas na circulação. Há, também, os 

títulos emitidos fraudulentamente, isso, apenas, contribui, em momentos de crise, para a 

―quebra‖ de confiança dentro do sistema bancário e para o agravamento do cenário 

sombrio. 

 Uma legislação bancária equivocada pode - como bem observou Marx - agravar 

ou acelerar a crise, mas jamais criá-la ou solucioná-la. Pretende-se, ao remeter a essência da 

crise de natureza produtiva para outra esfera, tornar a acumulação do capital cada vez mais 

intocável, conferindo uma nuvem nebulosa sobre a verdadeira face de sua contradição 

interna. Marx infere, nesses termos, a contribuição de um sistema de crédito sofisticado, no 

sentido de encobrir as essenciais determinações da produção capitalista: 
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De resto, tudo aparece aqui invertido, pois nesse mundo do papel, o preço 
real e seus momentos reais nunca aparecem nas barras de dinheiro 
metálico, notas, letras de câmbio e papéis de crédito. Essa inversão 
aparece, sobretudo, nos centros em que se concentra todo o negócio 
monetário do País (...) todo o processo se torna incompreensível. (Op. cit. 

29) 

 

 Em seu transcurso histórico, a modernização do sistema de crédito encarnou 

inúmeros desdobramentos, repercutindo na feição da moeda ao longo do tempo. Assim, a 

sociedade assistiu a diversas metamorfoses no mundo mágico do dinheiro. Inegavelmente, 

a participação do Estado, enquanto gestor das finanças públicas, sofreu diversas adaptações 

no decorrer de tais etapas históricas, objetivando, sobretudo, conter as crises monetárias de 

credibilidade da moeda dos respectivos Países. Uma das políticas relevantes de controle 

interno da moeda, levada a cabo pelos estados, foi justamente o controle da taxa de juros 

aplicados às economias nacionais. Por esse meio, os governos tentam adequar o fluxo da 

moeda, refreando ou aquecendo os ciclos econômicos, em conformidade com as 

necessidades apresentadas nas diversas conjunturas históricas.  

 De fato, uma das formas mais inovadoras que marcam a modernização tardia do 

sistema de crédito, foi o surgimento do capital financeiro. Hilferding foi o primeiro analista 

a utilizar esse termo. Na realidade, o capital financeiro é uma conseqüência de inúmeras 

tensões verificadas, ao longo da história, entre produção e circulação. Com a proliferação 

dos grandes conglomerados, organizados em sociedades anônimas, inúmeros fenômenos 

emergiram, de forma mais visível, a partir do século vinte. Tais fenômenos dizem respeito, 

sobretudo, à intensificação dos movimentos de concentração e centralização do capital. As 

ampliações das tendências à concentração e centralização do capital encarnam crescentes 

alterações na medida de tempo-espaço inerente à acumulação ampliada capitalista. A partir 

deste cenário, tais inovações são enfatizadas com a crescente presença das formas 

contratendênciais à tendência decrescentes da taxa lucros, sob as formas de oligopolização, 

monopolização e o afloramento de trustes. Com efeito, essas metamorfoses, somente 

impulsionadas radicalmente a partir do século vinte, fazem emergir, de forma mais 

freqüente, a participação e o controle empresarial por cota de ações. Assim, a 

personificação do capitalista proprietário é, aos poucos, substituída pela presença crescente 
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da administração e da contabilidade científicas na direção profissional das grandes 

empresas
70

.  

 Todavia, o mais inovador, no contexto da acumulação ampliada do capital, a 

partir do século XX, segundo Hilferding, é a nova substancialidade qualitativa e 

quantitativa conferida ao setor financeiro da economia. De fato, pela mediação da 

participação acionária, é potencializada no setor financeiro – em virtude da alocação de 

recursos que nele são concentrados - a possibilidade em assumir o controle de quantidades 

não irrisórias de empresas no âmbito da produção. A este novo desdobramento do capital 

rentista - ainda não detectável na época de Marx - Hilferding denomina de ―Capital 

Financeiro‖, em sua principal obra, publicada em 1910. Segundo Aécio Alves de Oliveira, 

estas transformações, na base do capital, somente, demonstram que ―nestes momentos de 

transformações o sistema de crédito passa por reestruturações que são necessárias ao 

capitalismo, demonstrando a inevitabilidade e impossibilidade deste de sobreviver sem um 

sistema de crédito adequado a novas formas de acumulação que se estabeleçam ao longo 

do tempo”. ( OLIVEIRA, 1993: 14)      

 Entretanto, o próprio Hilferding salienta a potencialidade emergente pela 

assunção do capital financeiro, pois enxergava como uma via de acesso possível, pelo 

controle do proletariado do Estado, a conseqüente subordinação dessa modalidade de 

capital aos interesses da classe obreira. Assim, como ―a maior parte do capital aplicado 

pelos bancos é transformada em capitais industriais, produtivos, fixado no processo de 

produção‖ (HILFERDING, 1985), poder-se-ia, de uma só investida revolucionária, obter o 

controle tanto do capital rentista, como da parte do capital industrial controlado pelos 

bancos. O autor, igualmente, enxergava como fator potencialmente promissor o fato do 

controle do capital em geral está reduzido a um grande número de capitalistas associados. 

Tal controle do capital por esta modalidade associativa emergia, sobretudo, devido aos 

investimentos em sociedades anônimas, associações estas incentivadas pela ação do capital 

financeiro. Com efeito, segundo o autor, tais tipos de organizações por sociedades 

anônimas revelavam o limite da socialização possível dentro do sistema capitalista. 

                                                           
70

  Esta tendência, no sentido da substituição crescente da personificação do capitalista proprietário pela ação 

da administração científica profissional, é ainda mais intensificada pela inserção, cada vez mais significativa, 
dos fundos de pensões na economia mundial, principalmente, a partir do final do século XX, conforme análise 

de Chesnais (1999). 
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Hilferding via nessa dinâmica um enfraquecimento da classe capitalista frente à luta de 

classes travada com o proletariado, uma vez que a classe dos patrões perderia de vista o 

horizonte de seus interesses comuns, a saber, a manutenção da propriedade privada dos 

meios de produção. Sobre estas potenciais e supostas ―vantagens‖ da ação do capital 

financeiro com relação ao proletariado, Hilferding comenta: 

 

O capital financeiro coloca progressivamente a disponibilidade da 
produção social nas mãos de um reduzido número de grandes associados 
capitalistas; separa a direção da produção e socializa esta ao limite a ser 
alcançado dentro do capitalismo (...) de acordo com sua tendência, o 
capital financeiro significa a criação do controle social da produção. 
Mas, trata-se de uma socialização em forma antagônica; o domínio da 

produção social permeia nas mãos de uma oligarquia e constitui a última 
fase da luta de classes entre burguesia e proletariado.  (HILFERDING, 
343: 85)  

 

 Acerca das potencialidades revolucionárias levadas a cabo pela inserção do 

capital financeiro de forma ampliada, o autor infere: 

 

A função socializadora do capital financeiro facilita extremamente a 

superação do capitalismo. Tão logo o capital financeiro tenha colocado 
sob seu controle os ramos mais importantes da produção, basta que a 
sociedade se aproprie do capital financeiro por meio de seu órgão 
consciente de execução, o Estado, conquistado pelo proletariado para 
dispor imediatamente dos ramos de produção mais importantes (...) dessa 
forma o capital financeiro já cria, de forma organizacional, os últimos 
pressupostos para o socialismo, politicamente, então facilita, também, a 

transição.  (Op.cit. 343)  

  

E, conclui Hilferding: 

O capital financeiro na sua perfeição significa o mais alto grau de poder 
econômico nas mãos da oligarquia capitalista. Ele leva à perfeição a 

ditadura dos magnatas capitalistas, simultaneamente, a ditadura dos 
donos nacionais do capital de um País torna-se cada vez mais 
incompatível com os interesses capitalistas de outro, e a dominação do 
capital dentro do País é cada vez mais inconciliável dos interesses dos 
explorados do capital financeiro, mas também com as massas populares 
chamadas para a luta. No choque violento dos interesses opostos, a 
ditadura dos magnatas do capital transforma-se finamente na ditadura do 

proletariado.  (Op. cit.  p. 346)  
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 Como se pode perceber, Hilferding desenvolve com relativo sucesso a categoria 

de capital rentista marxiana, porém, quiçá pelo grau de desenvolvimento do capital 

financeiro de sua época, não pode perceber a capacidade de articulação internacional 

expressada no âmbito desta modalidade de capital. De fato, na contemporaneidade,  o 

capital financeiro desempenha um papel ainda mais decisivo comparado ao início do século 

passado. Com sua autonomia aparente, serve de fumaça para que não sejam vistas as reais 

contradições internas do sistema metabólico do capital. Por sua vez, parece que Hilferding 

ainda mantém uma certa distância da contradição central apontada por Marx, cujo epicentro 

ainda é inerente ao âmbito da produção. Com isto, Hilferding acaba por se aproximar das 

inferências de Prudhon e Darimon – ferozmente rechaçadas por Marx - que viam no 

controle social da circulação a solução para se conceber uma sociedade cujas trocas se 

dariam sob uma base mais justa.    

 No entanto, o desenvolvimento do sistema de crédito para forma de capital 

financeiro não foi suficiente para conter a tendência crescente da substituição do trabalho 

vivo pelo trabalho morto no âmbito da esfera produtiva, com todas as conseqüências sociais 

deletérias atinentes a esta dinâmica. Na realidade, os novos desdobramentos desta aliança 

entre capital industrial e capital rentista proporcionou um crescente afã do capital produtivo 

em conferir maior incentivo à ampliação de sua capacidade instalada de produção. Tal 

incremento é realizado a partir do financiamento da renovação tecnológica dos parques 

industriais, redundando numa tendente expansão da produtividade, a partir da propulsão 

conferida à composição orgânica do capital.  

 O avanço da procura pelo capital-dinheiro, necessário para a garantia da 

manutenção de significativas parcelas do capital produtivo na acumulação geral do capital, 

impõe o surgimento de incontáveis formas de crédito, inclusive, as formas fictícias de 

financiamento, em que emergem modalidades de crédito desconexas do real movimento 

produtor das mercadorias. Com efeito, o capital financeiro e o capital produtivo apelam, 

constantemente, para a reconstituição desta conexão entre o capital monetário e o capital 

produtivo, ou seja, entre circulação e produção, sob pena de esgotamento completo do 

crédito social da reprodução do próprio metabolismo do capital.  Na busca frenética em se 

restabelecer este elo perdido entre a esfera produtiva e a esfera da circulação, o 
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metabolismo orgânico do capital impõe reedições amiúde de reestruturações técnico-

organizacionais às instituições que lhes conferem personificação. Assim, o movimento de 

subsunção real do trabalho ao capital é realimentado até às últimas conseqüências, até 

mesmo pela progressiva redundância que vai encarnando o trabalho frente ao maquinário. 

Vale ressaltar, contudo, que, no sentido de restabelecer a credibilidade de sua esfera 

fundante, o capital não descarta alternativas que encarnam ainda um maior grau de 

desumanidade e destruição, como a ―queima‖ literal de capital, por exemplo, pela via do 

patrocínio de guerras. E, por último, o capital pode, ainda, optar pelo refreamento da 

inserção de novas tecnologias, objetivando evitar um quadro ainda mais crítico no que diz 

respeito à realização da mais-valia abundantemente produzida.  

 Com o intenso movimento da acumulação do capital, há uma disputa 

intercapitalista no sentido de se apropriar das novas tecnologias disponíveis no mercado, 

isto, aliado a um processo de reestruturação produtiva das empresas de forma ampliada. 

Neste cenário, os capitais tendem migrar em busca de novos horizontes para a sua 

valorização, sejam estes localizados nas mais diversas partes do mundo, ou na esfera não-

produtiva do capital fictício. Dada tal configuração, percebe-se uma tendência à ampliação 

dos fluxos de capitais entre nações, não somente na esfera propriamente produtiva, mas, 

sobretudo, na forma de capital financeiro. A crescente intensidade de giros destes fluxos de 

capitais transnacionais incorporam amplas possibilidades para os movimentos de 

concentração e centralização do capital de forma crescente. A partir das modernas formas 

assumidas pelo sistema de crédito mundial, os Estados nacionais vêm-se obrigados a se 

submeter – de forma mais ou menos subordinadas – ao capital financeiro internacional, 

intervindo, de forma profilática, para garantir seus fluxos intermináveis, encarnados em 

operações fictícias ou não, avalizando, desta forma, o predomínio desta forma de capital 

sobre os povos e as nações. Acerca do predomínio do capital financeiro na economia 

mundial, comenta Alba Pinho: 

Nas tramas contemporâneas da financeirização de riqueza, esse dinheiro 
volátil submete às economias a uma verdadeira „ditadura‟, sendo, então, 
temido pelos chamados „Países emergentes‟ que, no seu processo de 
ajuste estrutural, estão subordinados a esse fluxo global de 
internacionalização do capital. (...) Essa dominância do capital 
financeiro, especificamente o poderio hoje assumido pelo capital fictício 
em seus voláteis fluxos especulativos, faz emergir uma tensão no circuito 

da economia global que constitui um dos desafios postos ao poder 
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político na contemporaneidade, assumindo, assim, uma dimensão 
dramática a cada nova crise financeira: a tensão entre os voláteis fluxos 
mundiais e os controles nacionai”. (CARVALHO,1999 : 42-43)   

 

 Na aparente desordem da atualidade, em que tudo parece não ter sentido, torna-

se ainda mais difícil identificar a real determinação da crise do capital, encoberta por um 

complexo sistema financeiro mundial. Bolsas de Valores interconectadas, redes de bancos 

internacionais, dinheiro de plástico, fundos de pensão, enfim, uma financeirização 

econômica em escala mundial. No entanto, mesmo com todos esses circuitos de 

mundialização financeira, a crise permanece, em última instância, atrelada às causas já 

identificadas por Marx, ou seja, no incremento ilimitado das forças produtivas, encarnado 

crescentes dificuldades no que tange à realização da mais-valia globalmente  produzida.  

 Assim, considerando procedente a tese marxiana em considerar o setor 

produtivo como o ethos da produção da riqueza material, a partir da tendente 

desvalorização do capital na sua forma de mercadoria, há uma propulsão para a baixa 

cotação das ações negociadas em bolsas de valores.
71

Com o aumento da taxa de juros – 

dada a situação de retração econômica – os preços desses papéis em bolsa tendem a cair. Os 

dividendos pagos aos acionistas, por sua vez, seguem esta mesma tendência. O capitalista 

do setor produtivo lança-se no mercado de crédito em busca de recursos  para manter sua 

atividade – garantir a reprodução. Nesse sentido, num quadro de crise generalizada, por 

excesso de mercadorias disponibilizadas para o consumo, o último refúgio do capital 

produtivo é a corrida aos bancos, objetivando, inclusive, à reposição do maquinário 

obsoleto. Assim, a esfera produtiva estimula à dinâmica da reprodução encurtada do capital 

rentista(D-D‘). Caso se projete um momento no qual a insolvência sistêmica, gerada por 

conta da dificuldade generalizada em realização da mais-valia produzida, alcance o patamar 

capaz de comprometer a liquidez do sistema crédito, poder-se-ia vivenciar um caos 

econômico de dimensão catastrófica. Ainda é cedo para apontar que a dita crise financeira 

                                                           
71

  Vale salientar, que nem sempre esse reflexo se dá de forma imediata. Conforme já apontava Marx, há de se 

ressaltar, contudo, que os papéis negociados nas bolsas não resguardam sintonia simétrica com o seu capital 

real, mas com a solidez que estes representam num dado momento. Pela atuação do capital financeiro, é 
possível se encobrir o excesso de capital mercadoria por algum tempo. Na análise de Marx em O Capital, o 

autor já tinha essa desconfiança, mas não teve condições de desenvolvê-la posto que a, ainda tímida, atuação 

do capital rentista de sua época não possibilitava realizar tal verificação. Foi Hilferding quem desenvolveu um 
primeiro esboço sobre a atuação complexa do ―Capital Financeiro‖, em 1910, como já referido em nota 

anterior.  
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global de 2008 é uma primeira manifestação deste quadro de crise sem precedentes, mas é 

fato que trilhões de dólares dos Estados das economias centrais já migraram para o setor 

produtivo e financeiro do capital sem que todas as turbulências deste momento fossem 

definitivamente controladas. 

  

3.4   FINANCEIRIZAÇÃO ECONÔMICA, A CRISE DO TRABALHO E O 

ESTADO CAPITALISTA 

 No processo de transnacionalização do capital, os estados situados na periferia 

do capitalismo, inserem-se como organismos subordinados aos reflexos e orientações 

irradiados das economias centrais, principalmente dos Estados Unidos. Assim, quaisquer 

tomadas de decisões a partir do centro – como alteração na taxa de juros e outras possíveis - 

implicam em repercussões, na maioria das vezes negativas, nas economias da periferia e da 

semiperiferia,72 tornando-as, gradativamente, ainda mais dependentes dos ―humores‖ da 

economia da tríade (E.U.A, Europa e Japão).    

   No cenário contemporâneo, torna-se crescente o investimento em capital 

fictício, via financeirização econômica do capital, constituindo um processo de acumulação 

de riqueza abstrata. Tal cenário permite ao investidor pelo cálculo de retorno, optar entre os 

riscos e ganhos propiciados no âmbito da esfera especulativa financeira e o investimento no 

capital produtivo.  

 Entretanto, cabe ressaltar, que tal ―ciranda financeira‖ revela-se, 

gradativamente, incerta e instável, inclusive, se levar em conta a situação das economias 

periféricas na atualidade. Inegavelmente, tais economias progressivamente se tornam cada 

vez mais reféns de recursos externos para a rolagem de suas dívidas. Neste cenário, a 

regulação do capital em sua forma monetária interna fica mais dependente das 

transmutações do capital financeiro-especulativo, emergindo daí riscos de colapso 

                                                           
72

 Vale recordar que a partir do término da Segunda Grande Guerra a hegemonia norte-americana se 

consolidou, sobretudo, no ocidente. Não é irrelevante recordar que pelo acordo de Bretton Woods ficou 

estabelecido que os EUA seriam a nação responsável pelo controle mundial das reservas em ouro, garantindo 

o dólar como agente representante de tais reservas.. Contudo, motivado pela crise monetária do início dos 

anos setenta, em que se multiplicavam incontrolavelmente os petrodólares, o governo americano sentenciou 

unilateralmente o fim do padrão-ouro. Com efeito, o dólar não mais representava a conversão imediata em 
ouro, mas continuou encarnando a ―missão‖ de equivalente geral internacional, sobretudo, pela potência da 

economia americana e pelo poderio político-militar que esta representa.   
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sistêmico. Isso porque o capital monetário interno como o capital especulativo mundial são 

decorrências da mesma crise estrutural do capital em geral, pois ambos são expressões da 

dinâmica destrutiva deste metabolismo sistêmico. 

 Nas economias periféricas tenta-se conter a contradição entre o sistema 

financeiro e sua base monetária a partir da manipulação das taxas de juros. No entanto, tal 

mecanismo somente se revela parcialmente eficaz, até mesmo pelo fato de que tais taxas, na 

maioria das vezes, são cotadas a partir ―de fora‖, como um reflexo do cenário econômico 

mundial. As oscilações de tais taxas juros sofrem forte influência dos humores do mercado 

internacional do que pela a configuração econômica interna da maioria dos Países. Assim, 

na periferia, em quase todos os momentos, são necessárias taxas de juros elevadas pela 

necessidade da manutenção da atratividade de capitais voláteis em nome do equilíbrio das 

contas públicas. As exigências dos investidores internacionais, levadas a cabo na maioria 

das vezes pela atuação do Fundo Monetário Internacional, tornam-se progressivamente 

incisivas, objetivando a garantia de seus reembolsos. Com efeito, as dívidas contraídas a 

partir da promessa de pagamento por arrecadações fiscais futuras, são monitoradas 

periodicamente, por exemplo, por intermédio da verificação da acumulação do superávit 

primário. Estas formas de financiamento das dívidas, quase sempre, estrangulam a 

capacidade de investimentos sociais dos Países periféricos, gerando recessões e 

contribuindo para o alargamento da vala comum dos indigentes do capital.      

 Neste cenário, a inserção da regulamentação estatal visa disciplinar a relação 

entre o capital financeiro e o capital produtivo. Perdendo-se tal controle o sistema do 

capital como um todo ficaria mais suscetível ao descrédito e à falência generalizada. 

Inegavelmente, mesmo ocorrendo uma aparente concorrência entre a esfera financeira e a 

esfera produtiva, é necessidade imperiosa do capital manter inabalável o capital financeiro 

mundial. De fato, a manutenção do capital financeiro é essencial para o metabolismo 

orgânico do capital, não somente pelas possibilidades geradas a partir das inovações do 

crédito, mas, sobretudo, no que se refere ao encobrimento das causas estruturais da crise 

inerente à acumulação capitalista nas suas mais diferentes manifestações. Sem a atuação do 

capital financeiro, nas suas múltiplas variações, a contradição em processo do sistema do 

capital se manifestaria em estado puro, tanto no que diz respeito à produção do valor como 

na base da distribuição da riqueza material. Com efeito, com a ação do capital financeiro a 
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crise central não vem à tona, posto que encoberta por outros fenômenos, como as disputas 

intercapitalitas entre o setor financeiro e o setor produtivo. Tudo aparece aqui de forma 

invertida, como sentenciou Marx.       

 O Estado periférico, ao subsidiar a reprodução do capital produtivo interno, 

tenta proporcionar as mais amplas condições para a sua valorização, objetivando a 

manutenção das últimas trincheiras produtivas em sua frágil economia. Ao se lançar nesta 

tarefa de criação de oásis para a reprodução ampliada do capital, o Estado acaba por 

incentivar a intensificação dos movimentos de concentração e centralização do capital em 

termos mundiais. Esses movimentos peculiares, na maioria dos casos, ao grande capital 

estão vinculados a um processo de incremento da composição orgânica do capital. Com 

efeito, esta ampliação da composição orgânica do capital encarna uma tendente redução do 

capital em sua forma variável. Emana, desta redução do capital variável, uma propulsão no 

sentido de tornar, gradativamente, supérfluo o trabalho vivo, com todas as conseqüências 

sociais deletérias que este quadro pode refletir. Acerca destas conseqüências sociais, 

comenta Aécio Alves de Oliveira: 

 

É evidente que a dinâmica progressiva histórica da economia capitalista 
tende a estreitar as possibilidades de sociabilidade típica desta 
sociedade, em função da crescente redundância do trabalho “vivo” 
(desqualificação do trabalho, desemprego estrutural 

prolongado/permanente), não acesso à renda, aos serviços de saúde e 
educação de qualidade, à terra urbana e rural, para não falar do 
patrimônio histórico e cultural da humanidade. Ao mesmo tempo, assiste-
se a uma espécie de torpor diante da práxis neoliberal cuja ofensiva tem 
levado a uma situação de quase barbárie, ou seja, de aceleramento da 
esgarçadura do tecido social. ( OLIVEIRA,  6: 1993) 

 

  Vale recordar que o almejado ―equilíbrio sistêmico‖ no âmbito da realidade 

da acumulação do capital não passa de mera ilusão, como já afirmava Marx em seu tempo. 

Mesmo às economias centrais não estão imunes ao desequilíbrio inerente ao moderno 

sistema produtor de mercadorias. Esta tendência do sistema do capital em se revelar 

contraditório e suscetível às crises é demonstrada por Marx por intermédio das 

―desproporções setoriais‖ dentro do sistema metabólico do capital. O autor infere que tais 

desproporções impedem quaisquer possibilidades de planejamento sustentável para o 

desenvolvimento do capital. Não há, dentro da lógica da acumulação do capital, por 
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exemplo, como prever a quantidade de mais-valia a ser produzida por um setor e, ao 

mesmo tempo, dimensionar a realização desta por outro, uma vez que tais decisões, em 

última instância, são tomadas setorialmente e de forma isolada. Com efeito, tais 

desproporções setoriais tendem, continuamente, a gerar surto de escassez ou de abundância, 

abrindo as portas para momentos ininterruptos de crises sistêmicas do capital.  As 

desproporções acabam reforçando a tendência à superprodução inerente ao sistema.  

 Quiçá, pode-se concluir que a maior parte das crises fiscais admitidas pelos 

Países - sobretudo periféricos - nada mais são do que reflexos das dificuldades de 

empreender a reprodução ampliada do capital. Por seu turno, a crise fundamental do 

sistema do capital se reafirma, ao ser impulsionada uma substituição crescente do trabalho 

vivo pelo trabalho morto. Os Países situados na periferia econômica do sistema são 

apenados com as faces mais negativas deste cenário. De fato, tais Países, sem reservas para 

a consecução de seus programas econômicos, acabam por inviabilizar a gerência autônoma 

de suas políticas públicas. Tal situação, na maioria dos casos, encarna, por conseqüência, o 

cancelamento dos investimentos produtivos, a desnacionalização do patrimônio público e a 

quase irreversível subordinação econômica. Inegavelmente, o grau de autonomia quanto à 

gerência da política econômica interna depende deveras da posição de cada País na divisão 

internacional do trabalho. A rigor, tais decisões partem do centro da economia mundial para 

as periferias, onde, na maioria dos casos, devem ser aceitas ou adaptadas às suas realidades. 

Aécio Alves de Oliveira comenta esta postura subordinada da semi e da periferia do sistema 

nessa passagem: 

 

Evidentemente que a condução das políticas econômicas será 
diferenciada em função da posição do País no contexto mundial. Parte-se 

da constatação de que as determinações mais importantes originam-se do 
centro e que à semiperiferia e periferia do capitalismo cabe uma postura 
“adaptativa”, se quiserem entrar no jogo da disputa da condição de 
hospedeiros do capital internacional (produtivo ou não). Daí a 
vulnerabilidade a que se expõem quando assimilam a razão irracional do 

modo de circulação do capital financeiro. (Op. cit. p. 29) 

 

 A desproporcionalidade nas quais são distribuídos os capitais produtivos 

internacionais, levam tais capitais a buscarem as mais amplas condições para seu 
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desenvolvimento, ou seja, para a sua valorização. Neste sentido, no afã por alcançarem o 

máximo de crescimento possível, os capitais encarnam as necessidades de extensão de suas 

capacidades produtivas instaladas, sobretudo, pela inserção de novas tecnologias e técnicas 

de gestão, que elevam a composição orgânica do capital numa dinâmica crescente de 

substituição do homem pela máquina. Tais movimentos de crescimento ilimitado da 

produtividade do capital tende, quase sempre, a não reconhecer a limitação do lastro de sua 

demanda efetiva. Assim, os capitais produtivos tendem a procurar outros meios para 

justificar o tamanho de suas capacidades produtivas instaladas. Sem outras saídas, o 

capitalista apela para o poder do Estado para a concessão de crédito com o objetivo de 

alcançar o ―equilíbrio‖ perdido pelo excesso de mais-valia não realizada. No entanto, tal 

tarefa assumida pelo Estado em salvaguardar o capital, exige um elevado custo social que 

se costuma traduzir por ―déficit público estatal‖, pois os recursos para tal são, em muitos 

casos, adquiridos junto ao capital financeiro internacional. Assim, em tese, o capital 

financeiro mundial aparece como um fundo comum para os capitais produtivos 

necessitados de recursos. Ou na forma direta, ou pela mediação estatal, o capital produtivo 

mundial dispõe de um fundo de amparo para circunstâncias de crise. Na realidade, a 

constituição de tal fundo somente foi possível pelo dinamismo e modernização do sistema 

de crédito ao longo dos séculos, em que teve, com a microinformática e as comunicações 

avançadas, seu momento predominante. De fato, os recursos ofertados pelas mais diferentes 

formas assumidas pelo capital financeiro moderno, permitem, inclusive, a modernização do 

capital produtivo mundial. Com efeito, o capital financeiro aparentemente autonomiza-se 

da esfera produtiva, ao passo que a potencializa, encobrindo, como pode, as manifestações 

de sua contradição central. Como a produção do capital é sempre crescente, o capital 

produtivo necessita continuamente do aporte do capital rentista como forma de viabilizar 

novos saltos. Neste sentido, os bancos representam uma esfera de concentração das 

poupanças da sociedade cuja utilização é dinamizada, inclusive, para o financiamento da 

produção.   

 Há de se ressaltar que a cada crise manifestada pelo sistema de acumulação do 

capital vem à tona sua contradição central. Entretanto, os remédios e profilaxias 

apresentados para os respectivos efeitos da ―crise‖ pregressa servirão como guia 

pedagógico no sentido de antecipação de outras manifestações ―crísicas‖, incluindo novos 
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mecanismos de ajuste entre a base monetária e a produção real da riqueza. Assim, 

prolonga-se o metabolismo do capital, adotando novas formas, novos produtos e novas 

tecnologias. Enfim, emana, comoo contratendência defensiva do capital, um novo padrão 

de organização da produção e do trabalho. Sem perder de vista que as crises sistêmicas do 

capital, segundo Marx, em última instância, sempre são reflexos da contradição central 

entre o avanço das forças produtivas e as relações sociais de produção que lhes dão suporte. 

Kurz comenta, nestes termos, o sentido da crise atual do moderno sistema produtor de 

mercadorias e a contratendência exercida pela ação do capital financeiro na atualidade: 

Para lá de todos os ciclos conjunturais tem lugar um processo secular de 
desvalorização, através do desenvolvimento das forças produtivas 
capitalistas. Daí que existe a dimensão mais profunda da crise para além 
das simples flutuações cíclicas. Atrás da superacumulação cíclica 
espreita a superacumulação estrutural, através da qual são atingidos os 
limites internos objetivos do modo de produção. A crescente importância 
estrutural da superestrutura do crédito financeiro é a forma de reação do 

sistema ao real processo de desvalorização que avança pé ante pé. O 
crédito em grande escala não significa senão a antecipação do valor ou 
da mais-valia ainda não produzida, que é lançada para um futuro cada 
vez mais longínquo. É a capitalização das expectativas. Este processo 
culmina com bolhas financeiras cada vez mais avançadas, essencialmente 
através do aumento especulativo do valor das ações (isto é, do preço dos 
simples títulos de propriedade) e do a ele associado „capital financeiro‟. 

O reverso do processo de desvalorização secular é a falta de poder de 
compra social, para realizar o valor, isto é, a mais-valia (fictícios, 
grandes apenas como expectativas futuras). (KURZ, 2004: 6) 

 Inegavelmente, as esferas do investimento e do consumo
73

 são gradativamente 

financeirizadas, tendo por parâmetro perspectivas de realização de dinâmicas produtivas 
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A financeirização do consumo aqui referida não se refere somente à esfera intercapitalista. De fato, o 

consumo de ordem individual é, igualmente, crescentemente financeirizado. Esta financeirização gradativa do 

consumo individual é consumada a partir da dinamização e da modernização do crédito, permitindo a 

disseminação da ação do capital rentista para os mais variados segmentos sociais. Inegavelmente, o 

endividamento, por este viés, de frações da pequena burguesia e dos segmentos médios da sociedade, apenas 

contribuem para a ―satanização‖ do capital bancário. Kurz comenta acerca do fenômeno da expansão e da 

conseqüente crítica ao capital financeiro, nestes termos:  

   Com a expansão do crédito ao consumo e as correlativas crises 

individuais de dívida, a motivação do velho sentimento pequeno-burguês 

contra o capital que rende juros pôde estender-se até à classe operária do 

capital produtivo; em todo o caso, era ainda um fenômeno marginal na 

primeira metade do século XX. Contudo, a mesma motivação estendeu-se 

com mais força entre as camadas da pequena burguesia secundária. De 

notar que já não se trata do endividamento de estabelecimentos familiares, 

mas antes de sentir vagamente como ameaça a dependência estrutural da 
própria existência relativamente à superestrutura socializada do crédito do 

capital financeiro. Com isso, a respectiva ideologia consumou a inversão de 
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futuras. De fato, ao se manter uma tênue produção do valor e da mais-valia, é possível 

viabilizar a reprodução - saudavelmente fictícia - do sistema do capital. Contudo, ao 

primeiro sinal de revelação da ―grande farsa‖ da incompatível relação entre produção e 

realização da mais-valia, refletindo a incompatibilidade entre consumo e desenvolvimento 

contínuo das forças produtivas, percebe-se a presença da formação de grandes bolhas 

especulativas. Tais bolhas, por sua vez, nada mais representam que a manifestação da 

própria especulação acerca da capacidade de realização da mais-valia produzida. Com 

efeito, é desmascarado o fetichismo da autovalorização, via fonte milagrosa, o dinheiro, 

desenvolvendo-se, assim, as não mais raras crises bancárias e financeiras em nível mundial.    

 A importância dos bancos surge, dentre outras modalidades, como um guardião 

das reservas de dinheiro em escala global. Por aí se constata a importância do sistema 

financeiro responsável pela distribuição e guarda do dinheiro – expressão mais acabada da 

forma de dominação baseada no valor-de-troca. Vale recordar, que quando do surgimento 

da primeira forma de moeda metal, esta já encarnava o prenúncio da sociedade baseada nas 

complexas relações de trocas, em que os valores de uso das mercadorias, gradativamente, 

perderiam importância frente ao mágico valor de troca que assumiriam. Com efeito, com a 

ascensão da forma dinheiro no capitalismo, rompe-se com sua antiga qualidade de imprimir 

―apenas‖certa racionalidade às intermediações de trocas dos excedentes produzidos 

socialmente. O dinheiro, nesta nova configuração, passa a encanar a expressão da 

dominação social - e não mais a mera mediação de trocas dos excedentes. O que passa a 

valer, então, é sua posse a qualquer custo. De alguma forma isso explica, os fenômenos 

hodiernos, dos constantes assaltos a bancos, afrontando a vida de muitas pessoas, 

sobretudo, de bancários. Marx infere acerca da dominação social baseada na posse do 

dinheiro, nestes termos: 

 

                                                                                                                                                                                 
causa e efeito, como na clássica ideologia pequeno-burguesa do século 

XIX: O capital que rende juros, sem cuja expansão já há muito se teriam 

manifestamente revelado os limites internos da socialização capitalista e o 

carácter obsoleto da maioria das funções do capital e do estado, foi 

apresentado como a razão dos sofrimentos e das crises na forma do capital, 

e a sua própria actividade funcional, improdutiva do ponto de vista 

capitalista, foi coberta com o mesmo ethos do trabalho abstracto, como no 

caso do trabalho produtivo do proletariado industrial. (Op. cit. pg. 9) 
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O que, originalmente, aparecia como um meio para promover a produção 
converte-se em uma relação exterior aos produtores e independentes 
deles (...) No dinheiro, no valor de troca, o vínculo social entre as pessoas 
se transforma em relação social entre as coisas; o poder pessoal, no 
poder das coisas. Nesse sentido, o dinheiro é o „vínculo reificado da 

sociedade‟, a entidade comunitária real, que ocupou o lugar da 
comunidade, cuja coesão era mantida por laços naturais e relações de 
dependência pessoal; ele não pode tolerar nenhuma [entidade] situada 
acima dele.  (MARX apud ROSDOLSKY, 2001: 119)         

 

 No capitalismo, atesta-se que a fonte ―legítima‖ de se conseguir dinheiro é, 

dentro do trabalho assalariado, mais propriamente na venda da força-de-trabalho ao capital. 

Essa opção é, em tese, a única fonte de subsistência do trabalhador. Nesse sentido, ao 

nascer, a grande maioria da humanidade já está predestinada para o trabalho, ou melhor, 

para a venda de sua força-de-trabalho. O dinheiro, por sua vez, entra no circuito da vida, 

realizando e frustrando sonhos, desumanizando crescentemente os indivíduos. Com efeito, 

o sentido da mera posse do dinheiro tende a tornar as relações intersociais gradativamente 

egoístas e sem escrúpulos. Por fim, as relações sociais no capitalismo acabam por 

escravizar o homem na esfera do valor-de-troca, de forma ―quase objetiva‖ e irreversível. 

Quiçá, a sociedade de hoje seja, tão somente, um mero reflexo da dominação heterônoma 

do capital cuja sustentação se dá a partir do fetichismo da mercadoria.  

 Nesse cenário, o trabalho somente se reconhece como meio para a aquisição de 

dinheiro. O capital, por sua vez, sob todas as suas formas, encarna à lógica da expansão 

contínua. Nesse sentido, o capital tenta encaminhar sua reprodução para a forma 

aparentemente mais lucrativa possível, a saber, pela absorção crescente do trabalho morto 

(objetivado) em detrimento do trabalho vivo. Assim, torna o trabalho cada vez mais 

supérfluo. O segmento financeiro não foge a essa regra geral, incorporando de forma 

crescente máquinas e equipamentos de última geração, objetivando imprimir maior 

agilidade ao ciclo encurtado D-D‘, numa contínua substituição do homem pela máquina.       

  A base constitutiva da sociedade do capital impõe, continuamente, uma série de 

disputas entre os homens. Sejam estas entre os capitalistas (semelhantes), ou entre 

capitalistas e trabalhadores (dessemelhantes). O ente ―mercado‖ surge, então, como um ser 

sagrado e espectral, cuja ―função‖, sobretudo, é servir de arena de disputas intercapitalista 
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pela acumulação. De fato, pelo viés do mercado, se impõe à sociedade uma dominação 

heterônima com base na mercadoria, jamais uma autodeterminação consciente dos homens.  

 Nessa perspectiva de autodominação do dinheiro, surge a importância de um 

setor bancário ―intocável‖. Na realidade, o sistema financeiro mundial torna-se a legítima 

representação suprema do metabolismo do capital. Segundo o sociólogo português João 

Bernardo, mesmo em plena segunda guerra mundial, os banqueiros e os representantes do 

capital internacional, fizeram questão de manter certa solidez ao sistema financeiro 

mundial. Por intermédio do Banco de Pagamentos Internacionais, espécie de associação dos 

bancos internacionais da época, realizaram-se inúmeros acordos entre os banqueiros, 

inclusive, entre os representantes do capital financeiro dos Países litigantes. Tais acordos 

intercapitalistas financeiros objetivavam impedir uma ―quebra‖ generalizada do sistema 

financeiro mundial durante o conflito e no pós-guerra, mantendo certa solidez ao sistema. 

De um desses encontros, realizado em junho de 1944, resultaram as primeiras definições 

acerca do acordo Bretton Woods74, a ser implementado a partir do fim da segunda grande 

guerra.     

 Ainda acerca desse processo de financeirização do capital no século XX, faz-se 

mister recordar alguns conceitos básicos de Marx expostos tanto no O Capital quanto nos 

Grundrisse. Para Marx, existe uma propulsão para a incorporação na base técnica do capital 

dos avanços científicos. Assim, a partir da absorção do progresso da ciência à esfera da 

produção, caracteriza-se a redução do trabalho vivo e ampliação do trabalho morto. Com 

efeito, há um tendente crescimento da composição técnica do capital, com reflexos na taxa 

produtividade do trabalho social. Esses eventos têm por conseqüência uma possibilidade de 

crescente produção de mercadorias, com possíveis efeitos negativos na capacidade de 

realização da mais-valia produzida. Existe, na avaliação de Marx, uma estreita conexão 

entre essa dificuldade crescente de realização da mais-valia e as crises de superprodução,   

tendo por conseqüência  a ―tendência decrescente da taxa de lucro‖. O capital rentista entra 

em cena como o financiador, por excelência, do capital produtivo, sobretudo, subsidiando-o 

nas atualizações tecnológicas.  

                                                           
74

 Este acordo, em linhas gerais, representou as novas regras do sistema financeiro mundial no pós-guerra, 

estabelecendo, entre outras medidas, o dólar como nova moeda internacionalmente reconhecida. 
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  As redefinições por que passa o Estado capitalista, neste início do século XXI, 

bem expressam a tendência de esgotamento das últimas trincheiras  consumadas a partir de 

meados do século XX, sobre os escombros da Segunda Grande Guerra Mundial
75

 que 

impulsionaram a reprodução do capital e o dinamismo econômico, aparentemente 

incólume,  pelo menos até o início da década de setenta do século passado.  No ambiente 

em que se projetam sérias dificuldades para a propulsão de uma nova dinâmica crescente da 

economia capitalista, em face da crise de realização da mais-valia, eis que entra em cena 

mais uma vez a importância do capital financeiro como o providencial remédio de 

contratendência à iminente queda da valorização do capital. Assim, empresas e governos 

recorrem ao setor bancário como forma de ampliar suas receitas. Com efeito, às custas do 

endividamento estatal, a esfera financeira passa a ditar as políticas econômicas a serem 

implementadas em cada contexto.  

 Em geral,  as respostas recomendadas  pelos ―donos do poder‖, personificações ―na 

terra‖ da dominação espectral, abstrata, impessoal e quase objetiva do dinheiro 

(POSTONE, 2000) costumam reacender as fórmulas que englobam medidas tais como: 

privatizações generalizadas, reduções dos recursos destinados às políticas públicas, 

incremento do chamado Terceiro Setor e a flexibilização das garantias sociais do trabalho. 

Tais recomendações são transmitidas aos gestores dos Estados capitalistas pelos ―ditos‖ 

organismos multilaterais, sob o controle das economias centrais e cuja expressão de maior 

destaque é o Fundo Monetário Internacional76 (FMI). Por essa porta que trafegam, via de 

regra, as determinações impostas pelos centros hegemônicos financeiros que irão ter 

conseqüências deveras relevantes na vida social cotidiana dos ―cidadãos livres‖. Em tal 

contexto, a democracia de baixa intensidade e a tradicional esfera política dos Países da 
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 A história do capital a partir de 1930 parece ser o marco do cenário montado pela Grande Depressão que 

desembocou na segunda guerra mundial e ensejou o enquadramento do Estado e da sociedade nos limites da 

ordem do capital hoje apresentados. É naquele momento que se inicia a intervenção deliberada na economia a 

fim de proporcionar espaços para a  acumulação do capital. Podemos dizer que se afirma, mais nitidamente, a 

expansão da influência da economia na esfera estatal e nas várias dimensões da vida em sociedade. 
76

 Sobre o FMI, vale recordar que essa instituição financeira costuma auferir maiores lucros justamente em 

meio às crises financeiras globais como a vivenciada atualmente, cujos reflexos  negativos já são sentidos em 

todos os continentes.  O periódico ―Folha de São Paulo‖, em sua edição de 23 de Junho de 2009, traz uma 

matéria intitulada ―Crise ajuda FMI a ter lucro após três anos de prejuízo‖.  Segundo expõe o texto do jornal: 

―desde a eclosão do agravamento da crise (em setembro de 2008), o FMI já firmou acordos com vários Países 

como México, Hungria, Letônia e Ucrânia, o que deve fazer com que o lucro não fique restrito ao atual ano 
fiscal (cerca de US$ 126 milhões). No plano internacional também houve mudanças, com o G20 prometendo 

mais de US$ 500 bilhões para o FMI conceder empréstimos‖ (FSP, p. B5).   
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periferia se revelam igualmente impotentes. Ou seja, as diretrizes que realmente vão impor 

o modo de vida das pessoas em seu aspecto socioeconômico passam ao largo das 

deliberações dos eleitores.   

 Consumam-se, então, dois mundos distintos: o do capital financeiro marcado por 

sua agilidade frenética e cosmopolita; e o mundo dos mortais caracterizado por outra lógica 

de tempo-espaço cultural, em nada convergente com a esfera divinal das finanças 

hegemônicas do planeta. Nesses contextos distintos, os ―donos do poder‖ estão interessados 

nas oscilações das taxas de juros e com o vai-e-vem diuturno das bolsas de valores. 

Enquanto no outro planeta, do mundo real, se ampliam a miséria e a vala comum da 

assistência social destinada aos ―perdedores‖ do jogo do capital.  

 Os Países situados na periferia do sistema embarcam na obsessão de atrair 

investimentos externos na esperança de lograr um lugar privilegiado no cenário da 

globalização. Nesse tocante, cabe lembrar que tal inserção na economia mundializada segue 

pautada pelos vetores do capital  transnacional em consonância à divisão internacional do  

trabalho. Todavia, mesmo em situação desfavorável, as economias periféricas tentam atrair 

a todo custo capitais em circulação pelo mundo. Em geral, não há a ponderação se tais 

investimentos serão deletérios para as finanças internas a médio e longo prazos. O 

instrumento de política econômica mais usual para tais arquiteturas de atratividade 

financeira é a manipulação, por parte dos tecnocratas do Estado, das taxas de juros e de 

câmbio. Mais uma vez, a população não é chamada para opinar sobre quais opções 

macroeconômicas que ela entende ser apropriadas para cada contexto no âmbito dos Países 

ditos em desenvolvimento. Sabemos, contudo, que tais medidas influenciam diretamente no 

modo de vida das pessoas.  

      Pela via da atração dos capitais em circulação, os Estados nacionais se 

subordinam às regulações internacionais ditadas pelo capital financeiro sediado no centro 

do sistema. Aos governos que heroicamente tentam lograr uma política de ―independência 

internacional‖, tentando por rédeas ao carrossel financeiro mundializado, emerge o rigor 

das instituições e estruturas normativas garantidoras dos limites do metabolismo do capital. 

Tais organismos, sob controle das economias centrais, têm como objetivo preservar os 

marcos regulatórios que permitem o livre transcurso do capital financeiro sem 

importunações. De antemão, os Países que mantêm vasos de ligação com o centro 
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financeiro mundial devem estar cientes  das condições e controles que  devem honrar para 

permanecer no cassino global. 

     Na visão do sociólogo João Bernardo, há uma impotência dos Estados Nacionais 

em realizar políticas econômicas autônomas. Para o autor, as economias nacionais se 

revelam, hoje, meros terminais das redes transnacionais que determinam os ritmos do 

capital volátil, sendo as nações, impotentes ante a influência da ação do capital financeiro 

mundializado. De fato, segundo o autor, são vedadas aos Países impedir ou dificultar as 

rotações de emissões e recepções acionadas ininterruptamente pelo capital financeiro 

mundial. Não importa, neste caso, se os governos, ou os governantes, são de esquerda, de 

direita ou de centro. Há, para o autor, um predomínio absoluto do capital. Segundo 

Bernardo, aos governos restam se apresentar enquanto ―competentes‖ para a atração de 

maior volume possível de capitais, independente de suas origens. Para o autor, o capital já 

ultrapassou as barreiras do ―estado restrito‖77, em que emerge o poder limitado da política 

econômica governamental. Nas palavras de Bernardo: 

 

Se a transnacionalização da economia condenou ao insucesso qualquer 
nacionalismo econômico, o sistema monetário de um País não pode mais 
ter como função primordial subsidiar o déficit governamental e os 
investimentos considerados prioritários. O seu principal objetivo é 
estabelecer a relação entre a economia do País e a economia mundial. 

Daí resulta, antes de mais nada, a necessidade de pagar a dívida externa. 
É  esta a condição para que o capitalismo nacional continue ligado ao 
capitalismo mundial(...) E para funcionar plenamente enquanto terminal 
será necessário que as autoridades do País reduzam a sua interferência, 
de maneira a não perturbar os fluxos de informação que o País recebe do 
exterior e emite para o exterior.  (BERNARDO, 2000: 44) 

 

     No caso latino-americano, os anos noventa do século passado foram marcados 

por uma canonização das políticas neoliberais impostas pelo Consenso de Washington. Sob 

as promessas de redenção do continente às maravilhas e às possibilidades do mundo global, 

os governos se subordinaram a uma agenda de forte ajuste fiscal e privatizações como 

forma de garantir os superávits que iriam suprir os capitais internacionais. Dessa política, 

ao invés do anunciado progresso econômico e social,  resultaram a redução da atividade 

                                                           
77

 João Bernardo divide em sua obra duas interpretações fundamentais acerca de ―estado amplo‖ e ―estado 

restrito‖. Resumidamente, o primeiro designa o poder ―não propriamente institucionalizado‖ das empresas e 
de órgãos da sociedade civil que exercem tal poder em seus benefícios; enquanto, o segundo se refere ao 

espaço institucional apropriado pelo estado em si.  
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econômica, o desemprego, o aumento da precarização das formas de trabalho e o desmonte  

da seguridade social. Evidente que os programas sociais, a educação, a saúde e os demais 

serviços públicos foram prejudicados pela  insuficiência de recursos. Com efeito, em tal 

contexto, a política tradicional se converteu em mera simbologia, enquanto as diretrizes que 

realmente iriam conferir significância à vida hodierna dos concidadãos foram 

heterodeterminadas  pelo cenário da transnacionalização do capital (OLIVEIRA, 2006). 

Assim, as economias da periferia crescentemente se financeirizaram (CHESNAIS, 1999). 

Nessa desenfreada tentativa de inserção no mundo virtuoso da globalização, os esforços 

para se chegar à primeira divisão das economias centrais foram acompanhados de seguidos 

fracassos (Brasil, Argentina, Peru, Venezuela, México e Equador  para citar apenas alguns).    

 Há, então, uma tendência de anulação da política tradicional e a emergência do 

conceito da ―política do possível‖. Em todo o caso, existe um afastamento do eleitorado, 

em particular, e do cidadão, de maneira geral, da esfera do poder do Estado. As decisões 

macroeconômicas que tanto afetam o cotidiano das pessoas são tomadas à revelia da 

universalização dos direitos ou das garantias sociais, inequivocamente, contribuindo para o 

desalento generalizado da população em relação às instâncias tradicionais da política.  

 Cabe, então, o questionamento se é possível falar em ―ruptura‖ em relação à 

―mundialização do capital‖ e/ou à ―financeirização econômica‖, posto que são instâncias 

proeminentes da heterodeterminação do metabolismo do capital. Se ainda cabe saída no 

âmbito dos circuitos da mercadoria e do capitalismo, ou se os interesses propriamente 

humanos são incompatíveis com a acumulação do capital  De fato, essa polêmica parece 

não revelar um consenso em curto ou médio prazo. No entanto, a cada dia parece revelador 

a incapacidade do cumprimento das promessas de regulação do capital via mercado, 

objetivando a satisfação das necessidades do homem, sobretudo, em tempo de radicalização 

das modalidades de heteronomia do capital, com a atuação frenética do capital financeiro. 

Revela-se, todavia, a presença da ―contradição em processo‖ do sistema do capital, 

encarnada a partir da constante expansão da força-de-trabalho crescentemente supérflua. 

Não se pode, pois, esquecer, que a contradição imanente ao sistema metabólico do capital 

não, necessariamente, o levará à sua autodestruição, mas, permanecerá conferindo ruína a 

milhões de seres humanos.  
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 Neste sentido, parece inqüestionável, ao se falar de ruptura sistêmica, que se 

aponte para uma possibilidade de construção para além do capital. Sem isso, o máximo que 

se poderá alcançar são meros paliativos, prolongando-se, assim, a sobrevida do sistema 

metabólico do capital. Como pode ser visto, pela constante incorporação do progresso 

técnico-científico à produção, propulsiona-se uma tendencial e crescente dificuldade de 

realização da mais-valia produzida. Com efeito, contata-se que a acumulação do capital 

encarna continuamente uma intensificação de sua contradição central. No entanto, são 

acionadas as forças contratendênciais do sistema, destacando-se a atuação do capital 

financeiro, encobrindo, como pode, a real essência da crise do capital. Contudo, há de se 

indagar até quando o capital financeiro vai poder executar tal missão. Quiçá, o metabolismo 

do capital, na hora certa, acionará novas estratégias objetivando perdurar o seu domínio. 

Assim, caberá às forças sociais impor uma nova ordem econômica distanciada da produção 

do valor de troca e do trabalho abstrato. Em caso contrário, a barbárie capitalista prolongar-

se-á às últimas conseqüências em detrimento da condição humana.    

 Como foi exposto acima, a forma dinheiro, na atualidade, radicaliza o 

fetichismo da mercadoria, inclusive, pelo incremento do crédito. O giro para a valorização 

do capital empreende uma crescente velocidade. Assim, dá-se a necessidade da sofisticação 

da moeda bancária em todas as suas modalidades. Como conseqüência disto os fluxos 

financeiros são freqüentemente operados por meios eletrônicos, sejam estas operações pela 

internet ou em cartões de chips. O que realmente importa é tornar o dinheiro mais ágil para 

―flutuar‖ de acordo com as necessidades da reprodução do capital. O dinheiro perde cada 

vez mais seu caráter de mero agente de intercâmbio entre as mercadorias para convergir 

como fim em si mesmo, na sua acumulação pura e simples.  

  Nesta perspectiva, a construção de uma alternativa social passa por um conjunto 

de tarefas e compromissos. Como afirmava Gramsci ―uma verdadeira reforma moral e 

intelectual‖. Não há uma fórmula pré-concebida de formação ―ideal‖ para além do capital. 

Tal alternativa deve se concentrar, conforme predestinava Marx, em torno de uma 

sociedade ―de produtores livremente associados‖. Neste sentido, há de se imaginar uma 

formação social ainda não experimentada. Por ser ―apenas‖ um projeto, ainda nem se quer 

―aperfeiçoado‖, a construção de um novo tipo de sociabilidade, pode se revelar, mesmo, 

impraticável. No entanto, alguns traços potenciais, de uma nova ordem de convivência 
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entre os seres humanos já foram, inclusive, esboçados. Nas palavras de Mészáros, a 

constituição de uma sociedade de base comunal passa, necessariamente, por alguns pré-

requisitos básicos. Inspirado em Marx, mais precisamente nos Grundrisse, o autor infere: 

 

As principais características do modo comunal de intercâmbio 
enumeradas por Marx, são as seguintes: 

1. A determinação da atividade de vida dos sujeitos trabalhadores como 
um elo necessário e individualmente significativo na produção 
diretamente geral, e sua correspondente participação direta no mundo 
de produtos disponíveis; 

2. A determinação do próprio produto social inerentemente comunal, 
produto geral desde o início, em relação às necessidades e os 
propósitos comunais, com base na parte especial que os indivíduos 

particulares adquirem da produção comunal em andamento; 

3. A plena participação dos membros da sociedade no próprio consumo 
comunal: circunstância extremamente importante devido à inter-
relação dialética entre produção e consumo, com base no qual o 
último é correta e positivamente caracterizado no sistema comunal 
como “consumo produtivo”. 

4. A organização planejada do trabalho (em vez de sua alienante divisão, 
determinada pelos imperativos auto-afirmadores do valor de troca na 
sociedade de mercado) de tal modo que a atividade produtiva dos 

trabalhadores particulares seja medida não de forma reificada-
objetivada por meio das trocas de mercadorias, mas pelas condições 
intrinsecamente sociais do próprio modo de produção dado no interior 
onde os indivíduos são ativos. (MÉSZÁROS, 2002:.800-801).   

 

 Como se pode notar, nos tópicos reproduzidos acima, há uma incompatibilidade 

entre uma formação social, para além do mundo das mercadorias, e a divisão social do 

trabalho nos moldes conhecidos a partir das experiências emanadas do convívio com o 

capital. Dessa forma, faz-se mister supor uma configuração inteiramente nova e solidária. 

Certamente, uma tal sociedade é impraticável num ambiente de transnacionalização sob a 

tutela da acumulação do capital. Quiçá, tal alternativa seja, igualmente, impensável a partir 

de sua adoção num único País. Talvez, para o sucesso de um projeto de tal envergadura, há 

de se buscar uma ampla globalização solidária em diversas frentes. Pode-se, inclusive, 

supor, que sem essa busca a humanidade possivelmente se barbarizará crescentemente nas 

teias do capital. Cabe salientar que não está ainda descartada a possibilidade de catástrofes 

de cunho ecológico/nuclear. Todavia, para a consecução de uma nova forma de existência e 

convivência entre os homens, é possível supor, em conformidade com o pensamento de 
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Marx, a necessidade de uma verdadeira transmutação de uma ordem social para outra, livre 

dos fetiches e saltando da pré-história da história do homem marcada pela dominação 

heterônoma. Sobre as possibilidades a serem trilhadas no sentido dessa nova ordem, 

comenta Mészáros: 

 

Ao mesmo tempo, fica igualmente claro que não se trata de projetar sobre 
a realidade dada um conjunto de imperativos morais, por mais nobres 
que sejam em sua aspiração, como contra imagem do existente. Pelo 
contrário, o que se está diretamente em jogo é a articulação de práticas 

materiais absolutamente tangíveis e as correspondentes formas 
institucionais. Em outras palavras, a viabilidade histórica do sistema 
comunal, defendido por Marx, como alternativa auto-sustentada e 
positiva para divisão antagonista do trabalho e sua relação-valor, só 
podem ser estabelecidas se as suas condições forem expressas em termos 
de tarefas concretas e seus correspondentes instrumentos. Essa definição 
de Marx corresponde à sua crítica permanente da posição utópica do 

futuro socialista, que funciona como um ideal abstrato ao qual a 
realidade tem que se adequar. (Op. cit. 801)              

  

 De fato, há de se constatar que atualmente as dificuldades para a construção de 

uma nova forma de sociabilidade para além das heterodertermindas pelo capital estão 

deveras expressas. Os movimentos sociais que potencialmente poderiam se contrapor à 

ordem do capital, hoje, se apresentam difusos. Na realidade, esses movimentos, em geral, 

não relacionam suas demandas aos desígnios da acumulação capitalista. Isto ocorre, 

inclusive, com muitos partidos de esquerda e o próprio movimento sindical. Até mesmo 

existem, na ordem do dia, ―tipos de marxismos‖ que não entendem como imperativa a luta 

pela superação do capital. Esses segmentos preferem acreditar na possibilidade do 

gerenciamento humanizado do capitalismo. Os ditos novos movimentos sociais, por sua 

vez,  incidem seu poderio contestatório em demandas e reivindicações particularizadas e, 

muitas vezes, de cunho voluntário-moral. Isto ocorre, por exemplo, com as maiorias dos 

movimentos feministas, movimentos negros, movimento ecologistas e, sobretudo, com os 

ditos movimentos antiglobalização. Com efeito, os instrumentos de análise do marxismo 

fundado na crítica radical ao modo de produção do capital, talvez em face desta dispersão,  

ainda não permitem identificar o(s) sujeito(s) da emancipação humana na ordem social 

vigente. 
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3.5 UMA REFLEXÃO CRÍTICA ACERCA DAS CONTEMPORÂNEAS 

CONCEPÇÕES SOBRE O TRABALHO 

 

 Neste tópico será apresentada uma discussão resumida acerca das atuais 

concepções sobre o mundo do trabalho. A rigor, objetivando realizar tal tarefa, foram 

selecionadas algumas abordagens acerca da centralidade - ou não - da categoria trabalho. 

Neste sentido, os diálogos se darão em torno de alguns dos segmentos do pensamento 

sociológico atual, tentando delimitar as possíveis dissonâncias e convergências entre tais 

abordagens, com intuito de resgatar autores, na busca de pistas analíticas para pensar o 

―concreto‖ das metamorfoses do mundo do trabalho no Banco do Brasil, apreendendo, 

posteriormente, como ―concreto pensado‖. 

  Há fortes indícios, segundo Giovanni Alves, da centralidade da categoria 

trabalho hodiernamente. Para tanto, basta constatar, o estudo empírico realizado recente, e 

citado pelo autor de ―Dimensões da Globalização‖. Tal estudo afirma que nos EUA, a 

maior economia capitalista atual, verifica-se que o cidadão norte americano vem, 

progressivamente, dedicando-se mais ao trabalho (e, portanto, a acumulação do capital). 

Há, assim, menos tempo livre para dedicar-se a outras atividades. Ricardo Antunes no livro 

―Adeus ao Trabalho?‖ E, posteriormente, no ―Os Sentidos do Trabalho‖, tem se dedicado 

sobremaneira a esta questão. Para Antunes, as diversas modificações ocorridas a partir da 

Terceira Revolução Técnica, com as inserções da robótica e da micro-eletrônica, não 

configuram por si só um estado de sociedade ―pós-industrial‖, em que em tese o trabalho 

perde sua centralidade em função do avanço tecnológico.      

 Para Antunes, há a constatação de uma mudança: a classe trabalhadora foi 

atomizada, precarizada e diluída em diferentes formas de atividade, constituindo uma nova 

classe-que-vive-do-trabalho, ou seja, ela já não encontra as mesmas condições da primeira 

metade do século passado, mas ela não deixa manter seu aspecto ontológico e 

imprescindível para  a acumulação capitalista. Para subsidiar suas análises, o autor recorre 

primordialmente aos teóricos de inspiração marxista G.Lukács e I. Mészáros. Numa das 

passagens de ―Adeus ao Trabalho?‖, Antunes recorda Lukács, numa de suas 

fundamentações: 
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Somente o trabalho tem em sua essência ontológica um declarado caráter 
intermediário: é em sua essência uma inter-relação entre o homem 
(sociedade) e natureza, seja inorgânica (...) ou orgânica, inter-relação 
que (...) antes de tudo distingue a passagem, no homem que trabalha, do 
ser meramente biológico aquele tornado social. (LUCÁKS apud 

ANTUNES 1998:33). 

 

 E prossegue o próprio Antunes: 

 

O trabalho é por isto considerado “modelo”, “fenômeno originário”, 
protoforma do ser social. O simples fato de que no trabalho se realiza 
uma posição teleológica, o configura como uma experiência elementar da 
vida cotidiana, tornando-se desse modo um componente inseparável dos 
seres sociais. O que permite Lucáks afirmar que a gênese do ser social, 
sua separação frente à própria base originária e também o seu vir-a-ser, 

estão fundadas no trabalho, isto é, na contínua realização de posições 
teleológicas. (ANTUNES, 1998:83) 

 

 O autor ainda destaca que a categoria trabalho, mesmo entendida como 

―protoforma da atividade humana‖, jamais pode ser confundida como ―única e totalizante‖, 

existindo outros aspectos da omnilateralidade humana, também importantes: como a arte, a 

ética, a filosofia. ―Transcendendo a esfera do trabalho‖. Porém, não deixa de insistir, que o 

ponto de partida para uma nova sociabilidade passa necessariamente pelo ―trabalho 

concreto‖. 

  Para o autor, todavia, têm-se confundido as crises do ―trabalho concreto78‖ e do 

―trabalho abstrato‖79. Para ele, há uma crise ―apenas‖ no trabalho abstrato, ele o identifica 

                                                           
78

 Trabalho concreto, segundo Marx, é o trabalho que traduz a atividade realizada diretamente pela ação do 

homem ―isolado‖.  Assim, por exemplo, numa ilha deserta o homem pode, a rigor, produzir utensílios para o 

uso cotidiano, estaria, dessa forma, fazendo uso de produtos realizados unicamente pela ação do seu trabalho 

concreto.  
79

 Trabalho abstrato, por sua vez, resumidamente, é a tradução do trabalho efetivado pelo conjunto do 

indivíduo social, num contexto societário de valorização do capital. O trabalho abstrato expressa a identidade 

comum inerente ao conjunto dos trabalhos concretos, no âmbito da moderna sociedade produtora de 

mercadorias. O trabalho perde sua qualidade de ser particular, do indivíduo isolado, para se tornar social, 

dispêndio para a produção do valor. Visto deste prisma, pode-se concluir que numa sociedade de acumulação 

do capital, o trabalho abstrato arrasta consigo as qualidades inerentes aos trabalhos concretos, equiparando-os 

enquanto substâncias encarnadas nas mercadorias imersas, por sua vez, nos circuitos da circulação capitalista. 

Portanto, em tese, é impensável dentro do metabolismo do capital, se pensar ―trabalho concreto‖ isolado da 
categoria absorvente do ―trabalho abstrato‖. Quiçá, neste tocante, possa ser apontada uma  possível 

imprecisão do pensamento esboçado por Antunes.  
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enquanto o momento de passagem dos produtos do trabalho humano de valor-de-uso para 

valor-de-troca, e, portanto, fruto das desigualdades inseridas na realidade capitalista. Para 

Antunes, todavia, há aspectos positivos no trabalho concreto, posto que este representa o 

momento da produção humana propriamente dita. Esta argumentação da necessidade da 

abolição, pura e simples, do trabalho abstrato para a solução dos antagonismos inerentes ao 

capital, perpassa toda a obra do autor. Porém, essa visão, incita no sentido de questionar se 

a solução da crise da sociedade do novo (e precário) mundo do trabalho resume-se ―apenas‖ 

à superação do trabalho abstrato. Ou melhor, como se daria a eliminação deste? Não seria o 

trabalho concreto e o trabalho abstrato duas faces de uma mesma moeda? Ou por outra, 

duas etapas de um mesmo metabolismo cujo objetivo maior é a valorização do capital? 

Como estariam envolvidas outras categorias, analisadas pelo próprio Marx, como o 

fetichismo da mercadoria e a produção do valor? 

  Em outra obra de Antunes, ―Os Sentidos do Trabalho – Ensaio sobre a negação 

e a afirmação do trabalho‖, o autor reafirma e aprofunda as teses iniciais presentes na obra 

―Adeus ao Trabalho?‖ Vale salientar, inclusive, algumas passagens realizadas pelo autor no 

capítulo VII – Mundo do Trabalho e Teoria do Valor – As formas de vigência do Trabalho 

Material e Imaterial, visto que contêm algumas passagens essenciais para compreensão do 

atual mundo do trabalho, em que fincam pontos essenciais do pensamento do autor.  

  O autor verifica, inicialmente, que na atual circunstância histórica o capital 

necessita de menos trabalho estável e de mais formas diversificadas de trabalho, incluindo 

                                                                                                                                                                                 

 Não cabe ater-se a esta discussão, no limite aqui estabelecido, de forma extensa, pois, agora, o 

objetivo fundante da Tese  é, tão somente, apresentar uma visão resumida de alguns autores da atualidade, que 

seguem advogando acerca da centralidade (ou não) do trabalho no mundo contemporâneo. No entanto, tais 

questões inferidas por Antunes ainda estão, deveras, na ordem do dia, dentre os autores que pensam com 

inspiração marxiana, citaremos a seguir uma crítica ao pensamento de Ricardo Antunes na óptica de Maia, 

que observa uma possível imprecisão na argumentação do autor, expondo tal observação nestes termos: 

 
A argumentação do autor, na verdade, pode nos levar a uma tese questionável, a 

de que o capitalismo é uma função do trabalho abstrato, ou seja, que este último 

é causa de sua existência. O problema não está em supor o “quantum” médio de 

trabalho socialmente necessário para a produção de um valor e desta forma 

fazê-lo equivaler, virtualmente, a qualquer trabalho e, assim, efetivar as trocas, 

mas em articular uma fórmula para coibir a existência do sobrevalor, por 

exemplo, transformando-o em fundo público a ser redistribuído socialmente. Daí 

porque é mais razoável, supor como Marx, que as condições objetivas 

determinantes e determinadas pelas ações humanas (...) viabilizarão a implosão 

do sistema, ao invés de, simplesmente, fomentar ações para extinguir o trabalho 
abstrato. (MAIA, 1998:10)  
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variadas formas de trabalho parcial, como os terceirizados. O autor se contrapõe às 

abordagens que consideram a categoria trabalho secundária, sem centralidade, pois na ótica 

de Antunes o trabalho modifica-se, atualmente, em sintonia com as fases de metamorfose 

da acumulação do capital. Para ele, não fazem sentido as teorias que pregam o fim do 

trabalho vivo pela ―emancipação‖ do trabalho morto, nem mesmo, segundo ele, o aumento 

relativo do trabalho qualificado e intelectual para lidar com a automação, confirmariam tais 

teses. Há uma miopia analítica nestas teorias, pois não enxergam o crescente aumento das 

formas de trabalho precarizadas e terceirizadas, segundo o autor. 

  Sobre a diminuição brutal das formas de remuneração da força-de-trabalho 

proposta por alguns autores, Antunes advoga que uma coisa é a diminuição do trabalho 

vivo, em algumas empresas de alta tecnologia, e outra, bem diversa, é o fim de uma 

sociedade de assalariados. Neste sentido comenta: 

 

Portanto uma coisa é ter a necessidade imperiosa de reduzir a dimensão 
variável do capital e a conseqüente necessidade de expandir sua parte 
constante. Outra, muito diversa, é imaginar que eliminado o trabalho vivo 
o capital possa continuar se reproduzindo. (ANTUNES, 1999: 119) 

 

 No entanto, parece que Antunes, nesta passagem, não considera que o capital, 

no intuito de impulsionar sua valorização, não resguarda como ―imperiosa necessidade‖ a 

redução do capital variável e ―a conseqüente expansão de sua parte constante‖. Na 

realidade, o que ocorre, com maior freqüência, é justamente o contrário, por força da 

expansão da composição orgânica do capital há uma redução do trabalho vivo. Isto,  no 

entanto, não é regra invariável para todos os segmentos da produção. Certamente, pode 

haver setores que encarnem mesmo uma expansão da dimensão variável do capital, 

objetivando taxas mais altas de valorização. No entanto, a rigor, o metabolismo do capital 

confere uma tendência de redução do trabalho vivo em função da expansão do trabalho 

morto. E não o contrário: por uma redução do trabalho vivo se tem ―por conseqüência‖ uma 

expansão do trabalho morto.   

  Para Antunes, o avanço tecnológico leva à redução das formas de operariado 

clássico do taylorismo-fordismo. Desta forma, o operário, nestas circunstâncias, procura 

outras formas de se inserir novamente no sistema de trocas societal. Isto ocasiona, 
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necessariamente, o aumento do setor de serviços, nas quais se encontram diversas formas 

de trabalho terceirizado e precarizado. Há, portanto, uma constatação da atual necessidade 

do trabalho, o que reafirma, para o autor, a vigência da lei do valor
80

. O autor, igualmente, 

recorda, em vários momentos, da necessidade dos trabalhadores na composição dos 

consumidores em potencial dos produtos advindos da produção capitalista.  

 Poder-se-ia, assim, até imaginar que é inviável supor que a validade da teoria 

do valor de Marx está ancorada apenas no grau de avanço da ciência e da técnica na 

produção do capital, pois sempre se teria uma própria vinculação do metabolismo de 

sustentação do capitalismo à esfera do consumo dos trabalhadores. Nesta perspectiva, 

poder-se-ia crer no inevitável abalo de uma sociedade com poucos trabalhadores na 

produção e com predomínio das máquinas. Como, neste cenário, o capitalista poderia 

extrair a mais-valia? E a base de lucros, como se aferiria? São por estas mesmas razões que 

muitos desacreditam na possibilidade, para além do sistema de reprodução capitalista, de 

uma sociedade de poucos produtores e reduzida porção do trabalho desgastante, em que as 

pessoas supostamente dedicar-se-iam a outras atividades de caráter superior, como a arte e 

                                                           
80

Antunes inclusive critica Habermas, que por sua vez, segundo ele, encontra no avanço tecnológico e 

científico, uma força, que por sua capacidade constantemente ampliada, substitui em importância o trabalho 

vivo. No entender do autor, Habermas considera que os produtores imediatos perdem valor frente ao avanço 

da ciência e da técnica. Para Antunes, atualmente, Habermas considera a ciência o componente de maior 

importância na produção, enquanto gerador de mais-valor. Para tanto, Antunes relembra essa passagem de 

Habermas: 
 Desde os fins do século XIX, uma outra tendência de desenvolvimento que 
caracteriza o capitalismo em fase tardia vem se impondo cada vez mais: a 

cientificização da técnica (...) com a pesquisa industrial em grande escala, 

ciência, técnica e valorização foram inseridas no mesmo sistema. Ao mesmo 

tempo, a industrialização liga-se a uma pesquisa encomendada pelo Estado que 

favorece, em primeira linha, o progresso científico e técnico no setor militar. De 

lá as informações voltam para os setores da produção de bens civis. Assim, a 

técnica e a ciência tornam-se a principal força produtiva, com que caem por 

terra as condições de aplicação da teoria do valor do trabalho de Marx. Não é 

mais sensato querer calcular as verbas de capital para investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento, à base do valor da força-de-trabalho não 

qualificado (simples), se o progresso tecno-científico tornou-se uma frente 

independente de mais-valia face à qual a única fonte de mais-valia considerada 

por Marx, a”. força-de-trabalho dos produtores imediatos, perde cada vez mais 

seu peso. (HABERMAS apud  ANTUNES – 1999:121) 

  

 Habermas acaba por tentar negar pontos da teoria do valor que são abordados pelo próprio Marx, 
principalmente, nos Grundrisse. De fato, se há uma redução do trabalho vivo em função do incremento do 

trabalho morto, isso não significa que o capital possa se valorizar, apenas por intermédio das máquinas. Pelo 
contrário, se isto ocorresse não haveria mais o valor, uma vez que o valor novo encontra sua substância 

geradora no trabalho vivo. 
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a filosofia. Numa sociedade cuja lógica seria baseada na intersubjetividade da 

comunicação, fica a pergunta: quem pagaria essa fatura?  

 Essa mesma tese, ancorada no subconsumo da classe trabalhadora, é adotada 

freqüentemente por parte da esquerda mundial e por inúmeras abordagens marxistas, mas 

esquecem que não é função do capital provir às necessidades humanas e muito menos doas 

assalariados que explora . Com efeito, encobrem, igualmente, que o consumo destinado aos 

trabalhadores nem sequer representa, na maioria dos casos, um terço do PIB dos Países e 

que a maior fatia do consumo é absorvido, de fato, no âmbito intercapitalista. 

Inegavelmente, o consumo ―simples‖ para o capital é insuficiente para impulsionar sua 

reprodução ampliada. Caso isso não fosse verdade, seria fácil ajustar à produção ao 

consumo exclusivo da classe trabalhadora, conforme, inclusive, já afirmara Marx.  

 Antunes, na realidade, mostra-se cético frente a uma produção dominada pelo 

paradigma da tecnologia. Ele atesta que o valor científico interage com o valor do trabalho 

vivo, e que o próprio capital limita a produção, visto que está implícito em sua lógica o 

antagonismo de não poder produzir ilimitadamente. Para o autor, a ciência incorporada 

como técnica à produção não pode, no regime de acumulação do capital, caminhar sozinha, 

sem as rédeas. Ela não pode extrapolar o tempo-espaço do valor de troca. Os sentidos dos 

valores de troca acabam por limitar a ciência, que, em última instância, é uma parceira do 

trabalho para a valorização do capital. 

  Segundo Antunes, mesmo em indústrias de alta tecnologia, as tentativas de 

eliminação do trabalho vivo foram frustradas. Cita, inclusive, o projeto Saturno da General 

Motors, fracassado pela eliminação do operador de máquinas - que pode ser o trabalhador 

mutifuncional-qualificado, segundo ele, mas não deixa de ser trabalho vivo. As máquinas, 

para o autor, foram incapazes de gerir a produção sozinhas, mesmo com todo avanço da 

―inteligência‖ eletrônica atual. Para Francisco de Oliveira, citado por Antunes, há de se 

entender ―a potência constituinte de que se reveste o trabalho vivo e a potência constitutiva 

presente no trabalho morto" portanto, uma relação de interação dialética constante na 

produção capitalista entre homem e máquina. 

 Para Antunes, existe no senso comum, e até mesmo em alguns teóricos, a idéia 

de que o sucesso dos anos 80, estava ligado intimamente (e quase exclusivamente) ao 
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avanço tecnológico, porém, tais leituras não conseguem enxergar a interação que ocorreu 

no modelo utilizado pelo Japão - pelo menos nas maiores empresas -, do incremento 

tecnológico aliado com as novas formas de gestão das empresas, cujo momento 

predominante foi o Toyotismo. Houve, portanto, para o autor, na pior das hipóteses, uma 

interação entre trabalho e tecnologia.  

          Antunes, ainda, infere sobre a interação entre o trabalho material e o trabalho 

imaterial na atualidade, destacando o crescimento constante da face imaterial do capital, 

que, se junta e complementa-se com a sua dimensão material. Antunes relata a redução do 

trabalho improdutivo, como os de limpeza, supervisão, gerência e outros. Atesta, por outro 

lado, uma incorporação crescente do trabalho intelectual em diversas atividades. Há, neste 

sentido, para o autor, um forte incremento nas atividades de marketing e propaganda, e uma 

expansão muito acentuada dos setores de comunicação e informação. O autor apresenta um 

novo tipo de fusão entre concepção e produção, conferindo ao trabalhador novas aptidões - 

pelo menos nos grupos situados no âmbito nuclear das grandes empresas. Este novo 

trabalhador tem de possuir alguns atributos originais, tais como: executar tarefas 

eficazmente e estar disposto a ser ―parceiro‖ do capital (com sugestões, ações tempestivas e 

liderança). Essas características são desenvolvidas dentro do novo conceito de 

empregabilidade e de ―trabalhador proativo‖. 

           Fica patente que Antunes não nega as diversas metamorfoses pela quais passa o 

mundo do trabalho, encarnando-lhe uma controvertida feição em que convivem 

trabalhadores altamente qualificados com inúmeros casos de atividades consideradas 

vulneráveis na contemporaneidade. Porém, para o autor, tais transformações que 

fragmentam à classe-que-vive-do-trabalho não conferem, em última instância, uma negação 

da categoria trabalho enquanto tal. Nas palavras do autor: 

 

Posso, portanto, afirmar que, em vez da substituição do trabalho pela 
ciência, ou ainda da substituição da produção de valores de troca pela 
esfera comunicacional, da substituição da produção pela informação, o 
que vem ocorrendo no mundo contemporâneo é maior inter-relação, 
maior interpenetração, entre as atividades fabris e as de serviços, entre 

atividades laborativas e as improdutivas, entre as atividades fabris e as 
de serviços, entre as atividades laborativas e as atividades de concepção, 
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entre produção e conhecimento cientifico, que se expandem no mundo do 
capital e de seu sistema reprodutivo. (ANTUNES, 1999:134)      

 

 Andre Gorz - sociólogo francês autor do livro ―Adeus ao Trabalho‖ (1987) - 

partindo das transformações do processo produtivo, enxerga como ponto central da atual 

crise do trabalho o crescente aumento da produtividade sem que haja uma conseqüente 

elevação da necessidade de trabalhadores. Para o autor, esta é, última instância, a causa do 

desemprego estrutural contemporâneo. Para Gorz, o que persiste, no âmbito da sociologia 

do trabalho, é uma tentativa de manutenção da racionalidade amparada nas categorias 

socioeconômicas do industrialismo atinente à expansão do proletariado fabril marcada 

enfaticamente no século XIX até meados da década de setenta do século passado. Na óptica 

do autor, na contemporaneidade já se pode vislumbrar um contexto marcado, 

predominantemente, por traços de uma sociedade ―pós-industrial‖ composta por uma nova 

classe social formada por ―não-trabalhadores‖, em face do colapso do mercado de trabalho 

clássico cuja propulsão pretérita no sentido da absorção das novas gerações aos postos 

laborais parece perder seu vigor.  Em tal contexto, o trabalho não constitui mais o 

fundamento das relações humanas. O trabalho, na visão do autor, deixa de ser o eixo central 

da sociabilidade, logo não confere o sentido maior, outrora existente. Gorz enxerga, então, 

uma grande preocupação de como se deve organizar uma estrutura social em tempos de 

uma ―sociedade pós-industrial‖. E mais, como podem ser as relações de troca efetivadas 

sem a intermediação financeira em virtude da redução crescente do trabalho assalariado81.    

                                                           
81

No mesmo sentido, parecem partir às considerações de A. Schaff. Para ele há um brutal aumento da 

produtividade erigido a partir da Terceira Revolução Industrial. E como conseqüência disto, houve o 

surgimento da reestruturação produtiva, consubstanciada na robótica e na automação. Há no entender de 

Schaff, um significativo aumento na produção da riqueza social, sem necessariamente, haver expansão do 

trabalho vivo na produção. Desencadeia-se, assim, o desemprego estrutural e um número crescente de pessoas 

não são mais incluídas no processo de reprodução do capital. Para o autor, há a uma necessidade, na atual 

circunstância, de ―substituir o trabalho remunerado, por ocupações não remuneradas que seriam um 

sucedâneo do trabalho atual no que se refere ao ―sentido da vida‖, isto é, no que se refere à motivação das 

atividades humanas‖ (SCHAFF, in MANFREDO, 1996). Apesar de enxergar na nova sociedade 

informacional uma provável realidade constituída por um elevado número de desempregados, o autor parece 

otimista quanto às potencialidades de se gestar uma nova ordem societal, sem miseráveis e com pessoas 

dotadas de maior conhecimento, tendo como base às condições propiciadas pelo avanço tecnológico. Nas 

palavras do autor: 

 
Esta mudança pode produzir modificações de longo alcance na esfera moral, 

preparará naturalmente o caminho para posições altruístas e filantrópicas. O 
egoísmo estreito, tão comum hoje em dia, está ligado principalmente ao medo da 

penúria, ainda que este medo seja na maioria dos casos apenas imaginários. Na 
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       Gorz não descarta um projeto político que seja capaz de reformular as bases da 

sociedade capitalista em prol de uma inovada formação societal marcada pela solidariedade 

e pelo consumo consciente dos bens produzidos coletivamente. Porém, o autor infere sobre 

a inconsistência segundo a qual o proletariado clássico deveria ser o ator a priori dessa 

empreita. Ele prefere apostar numa virtual classe social definida como de ―não-

trabalhadores‖ que abrangeria não somente os desempregados, mas também os 

trabalhadores que não encontram no ―trabalho‖ sua fonte de realização pessoal. Segundo o 

autor, para a consecução de uma nova sociedade para além do capitalismo contemporâneo, 

será deveras consistente  a valorização dos trabalhos domésticos ainda não impregnados 

pela lógica arbitrária do trabalho produtivo convencional. Nas palavras de Gorz, o 

proletariado não se mostra capaz  de realizar a transformação social para uma sociedade 

para além do capital, pois:  

 

A unidade do proletariado, o trabalho como potência universal 

ficaram fora (...) da consciência do proletariado. A onipotência 

coletiva de uma classe produtora do mundo e da história é totalmente 

incapaz de se tornar sujeito consciente de si em seus membros. A 

classe que, coletivamente,  desenvolve e põe em ação a totalidade das 

forças produtivas, é incapaz de se apropriar dessa  totalidade: de 

submetê-la a suas próprias finalidades e de percebê-la como a 

totalidade de seus próprios meios. Em resumo, o  trabalhador coletivo 

permaneceu exterior aos proletários. O desenvolvimento capitalista 

deu-lhe uma estrutura tal que é impossível que os proletários de carne 

e osso se reconheçam nele, identifiquem-se com ele, interiorizem-no 

como sua realidade e suas potência próprias. (Gorz, 1987, p. 40) 

  

 Gorz, igualmente, não considera que há uma lógica distinta que submete os 

capitalistas e o proletariado no âmbito do sistema metabólico do capital. Para o autor ambas 

as classes estão subordinadas a mesma heteronomia atinente à reprodução sistêmica do 

capitalismo não havendo possibilidade do descumprimento da ―lei do valor‖, neste 

                                                                                                                                                                                 
esfera sócio-política a mudança destes valores poderá o caminho para seus 

valores derivados: o igualitarismo (incluindo a igualdade de direitos da mulher) 

e o engajamento social do indivíduo. (SCHAFF apud OLIVEIRA, 1996:194).    

           

 Para constituição deste novo tecido social, Schaff acredita na tomada de consciência das classes 
dominantes de suas responsabilidades ante o progresso da humanidade. 
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contexto, sob pena da exclusão do participante da engrenagem que confere a propulsão 

sistêmica ao sociometabolismo do capital. Nas palavras do autor:       

 

Na verdade, „os de cima‟ não são os autores soberanos de suas 

ordens: eles também não são mais do que executantes. Uma lei 

superior lhes é imposta, uma lei que ninguém formulou e diante da 

qual curvam-se sob a pena de se perderem. Ela lhes comanda: „é 

preciso que o capital se acumule‟, „é preciso entregar as 

encomendas‟, „é preciso que os concorrentes sejam vencidos‟, „é 

preciso que as máquinas continuem a funcionar‟...Mais, mais rápido, 

maior, mais barato....Tal é a lei do capital.  (Idem, p. 65)   

 

E, conclui, com inspiração em Marx: 

 

Marx dizia que os capitalistas eram os funcionários do Capital: ao 

mesmo tempo, opressores e alienados submetem-se a uma lei impressa 

nas coisas e a transmitem. Administram o funcionamento do Capital; 

não o comanda. Não possuem o poder, são possuídos por ele. O poder 

não é sujeito: é sistema de relações, ou seja, estrutura. É gerido, não 

detido pelo capitalista coletivo. E essa diluição ad infinitum do poder 

na ordem das coisas que concede a seus detentores sua legitimidade. A 

cada instante, cada um deles pode dizer: „eu não faço o que quero, 

faço o que é preciso fazer. Não imponho minha vontade, é a 

necessidade que, através de mim, impõe sua lei de bronze. Não sou o 

mestre do jogo, sou servidor como todos vocês. Se vocês vêem um 

meio de gerir esta casa de outra forma, fiquem à vontade, contem-me 

qual é ele, e eu cederei o meu lugar.  (Idem, p. 65) 

  

 Claus Offe, é mais um autor a advogar a inconsistência da adoção da categoria 

trabalho, como o centro que alicerça a explicação dos fenômenos sociais na atualidade. 

Partindo da dúvida da centralidade da categoria trabalho, ele tenta demonstrar as causas que 

explicitam o porquê da maioria das pesquisas sociológicas atuais não mais se fundamentam 

nesta categoria.        

 Para Offe, as formas existentes anteriormente para as pessoas se inserirem no 

mercado de trabalho não correspondem às atuais. No entender do autor, havia ocorrido 

inúmeras transformações que justificariam essa mudança no contexto atual, tais como: a 
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transformação de empregados em patrões, via pequenos negócios; as modificações nas 

formas de remuneração; o conceito de estabilidade profissional; e por fim, questiona o 

próprio desestimulo no sentido do ―orgulho de ser produtor‖. Para Offe, um dos indicadores 

da não centralidade da categoria trabalho é a própria moderna forma de organização das 

pessoas. Para o autor, os indivíduos, na atualidade, organizam-se societariamente a partir de 

novas atividades, em especial: nas igrejas, na formação de clubes, nas organizações sociais 

dentre outras modalidades de associações. Neste sentido, o autor constata o esvaziamento 

dos grandes grêmios coletivos de trabalhadores (sindicatos). 

 Offe, ainda, sustenta que hoje a própria natureza do trabalho não é unívoca. 

Existem para o autor pelo menos duas dinâmicas de trabalho distintas, a saber, uma inerente 

ao setor secundário e outra ao setor terciário. Para Offe, as habilidades, destrezas e a 

própria natureza destes dois segmentos são deveras diferentes, não podendo se crer que os 

dois segmentos são regidos pelo mesmo princípio da lei do valor. Para o autor a lógica que 

rege o primeiro é diversa da lógica que rege o segundo. E, ainda destaca a importância dos 

serviços públicos prestados pelo Estado de Bem Estar Social como mediadores da estrutura 

social prevalente na Europa pelo menos até os anos oitenta do século passado.           

 Outro fator que Offe expõe em sua tese é o próprio descrédito no valor 

subjetivo do trabalho. Para ele, o aumento das representações religiosas e mesmo do 

consumismo têm tomado espaços antes preenchidos pelo trabalho. Para o autor, o tempo de 

trabalho tem diminuído gradativamente aumentado o tempo livre, em que há oportunidades 

para se experimentar outras formas de interação social. Não há também, para o autor, ânsia 

por maiores remunerações via trabalho. As pessoas, pelo menos na Europa, estão mais 

satisfeitas com suas possibilidades de consumo, existindo uma tendência a encontrar outras 

formas de sentido para a vida, por exemplo, na inserção de atividades não-laborais.  O 

autor, todavia, não descredencia o trabalho como fonte primordial para o consumo 

individual de produtos e serviços, destacando que a perda do poder de aquisição de bens 

tende a influenciar negativamente o trabalhador, bem mais até do que eventuais elevações 

do poder de compra.  

                  Parece que o foco da análise de Offe incide predominantemente na metamorfose 

social – vivenciada, sobretudo, no caso europeu nos anos oitenta e noventa do século 

passado - ocorrida por conta dos sucessivos aportes tecnológicos e organizacionais que, de 
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fato, marcaram significativamente a matriz produtiva do capitalismo. E face do avanço da 

composição orgânica do capital, na perspectiva da ampliação dos recursos tecnológicos 

advindos da microeletrônica, ocorreu uma evidente transformação do mercado de trabalho 

que acionou uma tendência de redução do número de postos de trabalho na indústria 

convencional. A preocupação do autor indica uma necessidade quanto à inovação das 

formas e dos focos da investigação social que não pode mais, no seu entendimento, reter 

como centro analítico a ―categoria trabalho‖.   O que não fica evidente na abordagem do 

autor é a contradição imanente entre o ―trabalho‖ como fonte de reprodução do 

metabolismo do capital - por ser ele o  único capaz de gerar mais-valia - e a sua tendente 

redução na esfera produtiva pela crescente inserção do arsenal técnico-científico em 

expansão.  Embora, o autor não descarte o surgimento das crises inerentes ao sistema do 

capital, inclusive, criticando veementemente as respostas neoliberais de um retorno ao 

―individualismo‖, mas, também, não deixa de apontar os limites do Estado de Bem estar 

Social.  

 Entanto, cabe destacar que o cenário analisado pelo o autor donde decorrem 

suas inferências acerca da imprecisão em se destacar a centralidade do trabalho na vida 

cotidiana dos cidadãos europeus  sofreu uma série de mutações, sobretudo, a partir da ―crise 

financeira global‖ de 2008, em que as bases de sustentação do Estado de Bem Estar Social 

seguem sendo inevitavelmente abaladas, sobretudo, na Grécia, na França e em Portugal. 

Há, então, o ressurgimento das manifestações populares, inclusive, reivindicando o ―direito 

ao trabalho‖, pois brota enriquecida a sentença segundo a qual na esfera do 

sociometabolismo do capital o trabalhador não pode abster da venda de sua força-de-

trabalho para sua sobrevivência. Sentença esta não negada por Offe, mas relativizada 

quando tenta demonstrar a crescente vulnerabilidade da atividade laboral como o centro 

irradiante do modo de vida das pessoas (na Europa).  Parece não haver necessidade de 

apontar a imprecisão da hipótese levantada pelo autor para os casos do mundo laboral da 

América Latina, em geral, e para o universo do segmento bancário brasileiro, em particular.   

No Capítulo 4 desta Tese discutiremos mais detidamente a questão da importância (e a 

precarização) do ―trabalho‖ no caso dos bancários brasileiros.    

 Não há no autor, ao que parece indicar, uma necessidade maior em estabelecer 

uma ponte entre a superfície dos fenômenos por ele abordados no contemporâneo mundo 
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do trabalho (em plena metamorfose) e a essência da reprodução geral do sistema do capital 

- que, em última instância, comanda, mesmo de forma irracional (do ponto-de-vista da 

satisfação dos recursos humanos e naturais), todo esse conjunto de transformações em 

processo. Noutro sentido, o autor indica a prescrição do abandono/substituição de 

categorias clássicas das Ciências Sociais - tais como:  ―modo de produção‖ por ―modo de 

vida‖ e valores ―materialistas‖  por valores ―pós-materialistas‖ -  para se tentar alçar novas 

perspectivas no campo da sociologia.  Com efeito, existe, por parte do autor, um evidente 

distanciamento da tradição marxista seguida de uma instigante aproximação do referencial 

analítico inserido nas Ciências Humanas pelo filósofo alemão Jürgen Habermas.   

 F. J. Teixeira, baseado numa perspectiva marxista, contrapõe-se à tese, segundo 

a qual, por intermédio da nova reestruturação produtiva, o trabalhador dispõe de maior 

tempo livre. Para Teixeira, o avanço tecnológico tem de fato reduzido o número de 

trabalhadores no chão da fábrica, restando vagas predominantemente para poucos 

trabalhadores mais dinâmicos e multifuncionais: ―um indivíduo que pense e tenha iniciativa 

própria, um indivíduo que seja capaz de vender, de produzir, de consertar os defeitos da 

máquina, de limpar o chão, de dar e receber ordens‖. (TEIXEIRA, 1996:185).  

          Ocorre, segundo Teixeira, que o fenômeno de redução do trabalho vivo na 

produção das grandes indústrias faz crescer o número de subcontratadas cuja função maior 

é a de suprir às maiores empresas através do fornecimento de peças elaboradas ou semi-

elaboradas. Esta relação – de extração a partir da mais-valia absoluta - faz ressurgir a velha 

forma de pagamento por peça, ainda mais exploradora e cruel para o trabalhador, 

comparando-se com o emprego formal. Na realidade, cresce o número de horas trabalhadas 

em função da tempestividade do atendimento das requisições das grandes empresas. O 

grande capital continua dominando todo o processo de reprodução do capital, inclusive, por 

meio de um severo controle de qualidade.         

  Oliveira, parte de uma análise filosófica e sociológica, na qual a ética humana 

assume papel decisivo para consecução de um novo modelo societal. Eticamente, para o 

autor, toda estrutura lógica da sociedade deveria alicerçar-se na dignidade humana. Oliveira 

justifica seu raciocínio partindo de uma análise ontológica humana – ―o homem é ser social 

porque tem a capacidade de mediar suas ações‖, para ele: 
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O homem é um ente de natureza como qualquer outro, o que o especifica 
é que ele se situa propriamente como humano, no para além da natureza, 

ou seja, na esfera do por ele construído, através do que ele medeia seu 
próprio ser. Ele se medeia através de suas decisões que, contudo, são 
também mediadas pelo próprio contexto que é fruto da práxis humana. 
(OLIVEIRA, 1996:188). 

 

  Partindo desta premissa, Oliveira prossegue sua análise, argumentando que por 

intermédio da linguagem é que o homem consegue mediar-se, dando sentido as coisas. A 

experiência da linguagem possibilita ao homem a capacidade de transcendência, e é a partir 

da linguagem que o homem tem ―uma compreensão dos princípios de inteligibilidade de 

tudo‖. (Aqui o autor assume uma aproximação com o pensamento de Habermas).  

         O autor constata que o homem somente pode se realizar quando se insere na 

história – o mundo dos humanos, por excelência. O homem constrói a história por meio do 

contato com outros humanos. Ele é responsável ―por si e pelo seu mundo‖, e não tem ―sua 

efetivação assegurada‖. Há a necessidade da autoconstrução em toda sua existência. Neste 

sentido, o homem é reconhecido por suas obras. Oliveira prossegue sua argumentação, 

inferindo que se esta ação humana pretende ser ética, deve se mediar, em primeiro plano, 

pela preservação da vida humana. Para Manfredo de Oliveira, toda e quaisquer atividades, 

seja o trabalho ou outras, deveriam estar baseadas na efetivação do ser humano. Oliveira 

ressalva, porém, que a tarefa de construção e autoconstrução não está dada a priori, mesmo 

porque ela é, antes, um projeto. Com efeito, como é um projeto, essa dinâmica pode ser 

efetivada, inclusive, contra o próprio ser humano. 

      O autor observa, entretanto, uma ―ética da prioridade‖, estando esta ligada ao 

conjunto de prioridades de satisfação do ser humano. A primeira necessidade apontada é a 

da produção voltada para manter-se vivo. Uma ação humana secundária seria a introdução 

do homem na história - realização do mundo humano -, cujo objetivo maior é ser ―livre‖ em 

sociedade. Eis aqui o contraponto do autor ao pensamento de Offe: o homem tanto nos 

serviços como na indústria, ou em qualquer outra atividade, leva consigo a prioridade 

básica de suas satisfações imediatas. Nas palavras do autor: 
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Sob esta ótica, teríamos um elemento comum entre as atividades do 
trabalho, em sentido estrito e os serviços: trata-se do conjunto de ações e 
instituições através das quais o homem procura adquirir o necessário 
para a satisfação de suas necessidades. (Op. Cit. p.191) 

         

 Para Manfredo de Oliveira o dilema básico da humanidade está na ética 

societal. No intuito de assumir tal ética, o homem deve reconhecer os outros homens como 

sujeitos entre si, parceiros de um mesmo projeto, possuidores da mesma dignidade. Para ele 

a racionalidade econômica tem duas dimensões: a sistêmica e a ética. A primeira é 

conferida à distribuição – quase sempre desigual - dos bens considerados escassos ou não. 

A segunda - a ética – se responsabiliza pelo constante questionamento dos sentidos das 

ações humanas no processo contínuo de conquista da natureza. Há, nessa última, uma 

preocupação constante sob o aspecto da distribuição das riquezas produzidas. Se tais 

riquezas estão, de fato, coerentemente coadunadas com a satisfação social global. A 

questão fundamental para Oliveira é a constituição de um projeto social (e econômico) que 

corresponda às satisfações sociais, pela lógica da inclusão e da justiça social. A questão 

central, para o autor, é a elaboração de um projeto societário de solidariedade social. Assim, 

o autor conclui que não adianta ir ao extremo do desenvolvimento tecnológico se este não 

tiver amparado numa perspectiva de inclusão social. 

         

 Finalmente, o autor constata a incompetência do mercado em levar adiante um 

projeto sócio-ecônomico de satisfação das necessidades humanas: 

 

Esta lógica excludente é absolutizada quando o mercado é considerado o 
mecanismo exclusivo de coordenação de uma economia moderna, sem 

que nenhuma outra instância possa e deva determinar esta meta. (Idem, 
193).  

          

 Oliveira, inclusive, considera que as condições materiais atuais estão 

potencialmente adequadas à constituição de uma sociedade mais justa. Para o autor, a 

Terceira Revolução Tecnológica propiciou as condições necessárias para a satisfação de 
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todos, e, no momento, há amplas condições para se efetivar a supremacia ―do ético‖ sobre 

―o sistêmico‖. 

          Há de se registrar, porém, um certo ―otimismo‖ no pensamento de Schaff e 

Oliveira. Sem que sejam dados os mecanismos operacionais pelos quais tais mudanças se 

viabilizaram na esfera social, traspassa-se uma certa crença na conscientização das pessoas 

em torno do ―futuro da humanidade‖. Se isto se efetivará por intermédio de uma revolução 

social, pela destruição do capital, ou por um processo ―natural‖ de tomada de consciência 

das classes superiores, não fica claro. Não cabe, nos limites deste trabalho, questionar as 

possibilidades potenciais ou objetivas desta transformação, mas, podemos refletir que a via 

do ―naturalismo‖ está cada vez mais distante, face às condições do mundo moderno em que 

o número de ―excluídos‖ do processo de acumulação do capital é crescentemente maior.         

 Giovane Alves chama a atenção, irreverentemente, para as teses que advogam a 

perda da ―centralidade do trabalho‖ e o aumento do ―tempo livre‖, qualificando-as 

enquanto ―miragens do capital‖. Para Alves, não passam, tais teses, de meras ―miragens‖ 

gestadas a partir da ―pós-modernidade‖, fruto de abordagens puramente espectrais. Para o 

autor, tais explicações estão vinculadas a uma ideologia que não leva em conta a evolução 

do sistema de acumulação do capital. Na sua perspectiva, tais indicações acabam por 

colaborar no sentido da formação de uma ―ideologia da globalização‖. Para o autor essas 

abordagens não fato explicam o novo (e precário) mundo do trabalho. A esse respeito 

comenta Alves: 

Tais „miragens‟ do capital ocultam um novo (e precário) mundo do 
trabalho, pleno, intenso e complexo, profundamente fragmentado e 
contraditório, mas cada vez mais partícipe de uma só condição de 
estranhamento, de sujeição à lógica da exploração e da mercantilização 
universal, submetido à rede complexa de “nódulos” de valorização sob a 
direção das corporações industriais. (ALVES, 2001:213) 

      

                  Para a Alves, tais teorias da negação da centralidade do trabalho trazem consigo 

modelos ideológicos no ―plano subjetivo‖, que são negadas pelo desemprego estrutural no 

―plano objetivo‖. Para o autor, o grande número de desempregados estruturalmente em 

busca de trabalho confirma a centralidade deste. Curiosamente, este argumento de Alves 

pode ser usado no sentido contrário. Os defensores da não centralidade da categoria 
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trabalho podem, de fato, justamente identificar no desemprego estrutural a expressão maior 

da validade de suas teses.  

 A rigor, há ainda hoje uma preocupação central na vida do trabalhador acerca 

do seu destino no mundo do trabalho. Dessa maneira, pode-se chegar à conclusão da 

importância vital de que se reveste para classe trabalhadora a necessidade de manutenção - 

para sua subsistência - de um emprego ou uma ocupação remunerada. Esta conclusão óbvia 

leva a proposição que a categoria trabalho possui uma centralidade, ainda sem precedentes, 

para a vida hodierna do trabalhador. As chances de se poder reproduzir, pelo consumo 

diário das necessidades vitais, fora do âmbito trabalho são cada vez mais precárias. Num 

contexto de economia periférica – como no caso brasileiro – essa perspectiva chega a ser de 

quase impossibilidade, posto o quadro que se tem, freqüentemente, de miserabilidade 

absoluta. Sem o desreconhecimento de outras possibilidades, há de se admitir que a 

perspectiva de ―viver do e para o trabalho‖ resguarda uma substancialidade para classe 

trabalhadora. Mesmo que esse ―trabalho‖ não seja nem sempre formal ou mesmo legal.  

 No entanto, esta essencialidade do e para o ―trabalho‖ da classe obreira lhe é, de 

fato, imposta socialmente pelo metabolismo do capital, uma vez que o trabalhador somente 

(re)produz sua subsistência no sistema pela venda de sua força-de-trabalho. Isto não anula, 

contudo, a tendencial extinção de inúmeras formas de trabalho, levadas a cabo pela ação 

crescentemente modernizadora/tecnológica do próprio capital. Por outro lado, não é 

anulada, igualmente, a potencialidade de gestação de uma sociedade emancipada cuja base 

se daria na produção abundante. Em tal sociedade a maioria das formas de trabalhos 

desgastantes seria desnecessária, conferindo espaço para o tempo livre dedicado às 

atividades superiores do ócio produtivo, das artes, das ciências e da filosofia. Algumas das 

teses relacionadas justamente a esta possibilidade emancipatória serão abordadas doravante.    

  O economista Moishe Postone é, inegavelmente, um das maiores expressões da 

atualidade em termos dos esforços intelectuais realizados cujos propósitos estão 

direcionados para revelar inovadores horizontes a partir da releitura de Marx. O próprio 

título de sua mais recente obra “Repensando a Crítica de Marx ao Capitalismo”, já expõe 

claramente os objetivos de suas inferências. Postone acredita que a partir de uma releitura - 

longe dos dogmas do marxismo tradicional - das obras de Marx, é possível descobrir a 

profundidade real da herança deixada pelo o autor de O Capital. Postone, na realidade, se 
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dispõe a propor um estudo não exegético das obras de Marx, sobretudo, as marcadas pela 

maturidade deste autor. Por esse caminho, Postone infere sobre a  validade atual da teoria 

do valor de Marx, apontado para a contradição em processo do capital. Além disso, o autor 

esforça-se para revelar a forma atual de dominação e submissão impostas pelo metabolismo 

sistêmico do capital, em suas próprias palavras, ―uma dominação crescentemente abstrata, 

impessoal e quase objetiva‖. 

 Postone, então, logo no início de sua obra retro mencionada, dispõe-se a 

realizar uma interpretação inovadora no âmbito do marxismo. Até então, segundo o autor, o 

marxismo tradicionalmente conhecido impunham constantemente uma visão cuja 

relevância maior se dava em ―termos de dominação concreta (...) dominação pessoal ou de 

grupo‖. Segundo Postone tais abordagens não percebiam os imperativos de impessoalidade, 

historicamente encarnado nas práticas sociais conferindo uma quase independência em 

relação às pessoas engajadas em tais práticas. Para o autor: 

 

Embora a modernidade tenha tomado diferentes formas em diferentes 
Países e regiões, minha preocupação não é examinar tais, mas explorara 
teoricamente, a natureza da modernidade per se. Dentro do quadro de 
uma abordagem não-evolucionária, tal investigação deve explicitar e 
explicar a feição característica da modernidade, naquilo que se relaciona 
às formas sociais historicamente específicas. Meu argumento é que a 
análise de Marx acerca das formas sociais consideradas básicas para 
estruturação do capitalismo – a mercadoria e o capital – fornece um 

excelente ponto de partida para a tentativa de aprofundar socialmente o 
entendimento das características sistêmicas da modernidade e sinaliza no 
sentido que a sociedade pode ser fundamentalmente transformada. Alem 
disso, tal abordagem é capaz de sistematizar a elucidação daquelas 
características da sociedade moderna, que no quadro das teorias do 
progresso linear (...) podem parecer anômalas. Essas teorias são 
incapazes de explicar a visível e crescente produção da pobreza em meio 

à abundância e o grau em que importantes aspectos da vida moderna têm 
sido modelados e subordinados a forças sociais abstratas e impessoais, 
mesmo que se tenha ampliado substancialmente a possibilidade de 
controle coletivo sobre as circunstâncias da vida social. (POSTONE, 
2000: 86-87)    

 

 Segundo Postone, as interpretações dadas comumente à centralidade da 

categoria trabalho estão em evidentes desacordos com a proposta presente nas obras 

maduras de Marx. Para ele, o trabalho em tais passagens de Marx assume uma conotação 
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visivelmente específica e não transhistórica. Para o autor, ―na crítica madura de Marx, a 

noção de que o trabalho constitui o mundo social, e é fonte de toda riqueza, não se refere à 

sociedade em geral, mas especificamente à sociedade moderna ou capitalista‖. (Op. cit. p. 

87). O trabalho assume, assim, uma determinação específica para a sociedade capitalista, 

em nenhum momento encarnando a missão de satisfazer as necessidades do homem.  

 Surgem, então, para o autor, duas interpretações acerca do ―trabalho‖ baseadas 

em Marx. Uma primeira abordagem parte do pressuposto da transhitoricidade da categoria 

trabalho. Para esta tese a crise sistêmica do capital está relacionada numa tensão constante 

entre as estruturas de opressão do capitalismo – mercado, luta de classes e propriedade 

privada – e a esfera social constituída a partir do trabalho. Assim, é conferida ao pólo do 

trabalho a missão histórica de criticar e revolucionar a sociedade capitalista, destruindo sua 

base de distribuição injusta. A segunda abordagem, assumida por Postone e outros autores, 

parte da concepção que o trabalho não se reveste de uma transhitoricidade eterna. Ao 

contrário, o trabalho é uma categoria específica do modo de produção do capital, 

permeando as estruturas inerentes à sua acumulação. Com efeito, para esta segunda 

perspectiva, a crítica ao sistema do capital engloba a crítica ao tipo específico de trabalho 

nele encarnado. Faz-se mister, então, tomar este trabalho como um dos elementos da crítica 

à sociedade capitalista, jamais lhe atribuindo a qualidade redentora e emancipatória social à 

priori. Para o autor, Marx: 

 

Longe de analisar o trabalho como princípio de constituição social e 
fonte da riqueza em todas as sociedades, sugere que, o que caracteriza 
inequivocadamente o capitalismo são suas relações sociais básicas 
constituídas precisamente pelo trabalho e, por conseguinte (...) uma 
espécie fundamentalmente diferente daquelas que caracterizavam as 
sociedades não-capitalistas. Embora, em sua análise crítica do 
capitalismo inclua a crítica à exploração, à desigualdade social e à 
dominação de classe, vai, além disso, ao procurar elucidar o próprio 

tecido das relações sociais na sociedade moderna, e a forma abstrata de 
dominação social que lhes é intrínseca, através de uma teoria que 
fundamenta sua constituição social e estruturadas formas práticas. (Op. 
Cit. p. 90)  

 

 Para Postone, o marxismo do tipo tradicional, ou seja, o marxismo que pensa a 

categoria trabalho em sua suposta transhistoricidade é composto por várias tendências e 
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facções formadas ao longo do século XX. O autor lembra, no entanto, que, em geral, as 

abordagens tradicionais do marxismo partem de pressupostos comuns, analisando o 

capitalismo a partir do trabalho, vêm nas relações de classe à essência constitutiva do 

sistema. Os desdobramentos dessa perspectiva apontam, sobretudo, para crítica da 

sociedade estruturada sob a prevalência da propriedade privada dos meios de produção e da 

economia regulada a partir o mercado. A relação de dominação é entendida como uma 

conseqüência da relação de exploração entre classes. Como Marx apontava uma tensão 

existente no capitalismo entre ―forças produtivas‖ e as ―relações sociais‖, essa tensão é 

traduzida na luta entre o ―trabalho‖, representado pelo proletariado, e o ―capital‖, 

representado pela burguesia.      

 Segundo Postone, o socialismo, na visão do marxismo tradicional, é entendido, 

então, como uma socialização dos meios de produção aliada a uma planificação econômica, 

num contexto de uma economia industrializada. Entende-se, portanto, ―que a negação 

histórica do capitalismo é entendida principalmente numa sociedade na qual a dominação e 

a exploração de uma classe pela outra estão superados‖ (Op. cit. 92). Como o trabalho é 

entendido transhistoricamente, como produtor das riquezas em qualquer sociedade, seja 

esta capitalista ou pós-capitalista, compreende-se que aquilo que Marx analisou como 

características específicas do modo de produção capitalista pode ser generalizado para 

quaisquer outros contextos. Assim, o marxismo tradicional entende que no capitalismo toda 

riqueza é produzida pelo trabalho e apropriada injustamente pela classe capitalista. Com 

efeito, a teoria da mais-valia de Marx é entendida como uma confirmação dessa relação de 

exploração. No marxismo tradicional, a teoria do valor de Marx é vista como uma ―prova‖ 

inconteste que quem produz a riqueza é o trabalho, então, nada mais justo que esta seja 

apropriada pelos seus ―legítimos‖ produtores. Nesta perspectiva, do marxismo tradicional, 

segundo nosso autor, a teoria elaborada por Marx, visava: 

 

A análise crítica do capitalismo de Marx, é principalmente uma crítica à 

exploração „do ponto de vista do trabalho‟: desmistificada a sociedade 
capitalista, primeiro revelando ser o trabalho a verdadeira fonte de 
riqueza social; e, segundo, demonstrando que esta sociedade repousa 
sobre um sistema de exploração.  (Op .cit., p.93) 
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 Desta forma, segundo Postone, o marxismo tradicional põe em evidência a 

necessidade da abolição da exploração de classe seguida da gestação de um novo ―modo de 

distribuição, justo e regulado‖. Assim, este marxismo entende que a essência da crítica de 

Marx ao capitalismo estava situado no modo injusto de distribuição da riqueza. A crítica 

tradicional, então, tem enfoque no modo de distribuição da riqueza, deixando intocável o 

modo de produção desta. Para o marxismo tradicional, o modo de produção da riqueza no 

capitalismo - como conseqüência disso a divisão técnica e a divisão social do trabalho 

imposta pelo capital, são frutos de um processo ―natural‖ e inexorável da sociedade, fruto 

de sua evolução, bastando aos trabalhadores se apropriarem dos meios de produção, dando 

continuidade à forma de como se produz no sistema capitalista. A visão tradicional, ao 

considerar que a dominação se dá somente entre classes e, portanto, externa ao processo 

produção, acaba por entender que o processo de industrialização, constituído 

historicamente, ―é independente do capitalismo e não a este intrinsecamente relacionado‖. 

O socialismo é posto, assim, como o sistema mais justo e mais adequado para administrar a 

sociedade industrial. Para Postone, na perspectiva tradicional a transformação do modo de 

produção capitalista para o socialismo está alicerçado na redefinição das bases de 

distribuição do sistema (propriedade privada e mercado) e não se confere importância ao  

modo de produzir, uma vez que este já está dado. Para Postone: 

 

Tal crítica social é essencialmente uma crítica histórica ao modo de 
distribuição. Enquanto uma teoria da produção. O marxismo tradicional 
não requer uma crítica à produção. O fundamental é exatamente o 

oposto: o modo de produzir proporciona a base para crítica e o critério 
com o qual é avaliada a adequação histórica do modo de distribuição. 
(Op. cit. 95)     

  

 Postone, a partir desta análise da perspectiva do marxismo tradicionalmente 

interpretado, vai apontando a fundamentação teórica de sua insuficiência. Para o autor, 

nesta perspectiva, o legado deixado por Marx foi apenas parcialmente compreendido. O 

equívoco em se considerar a categoria trabalho como transhitórica parece ter sido à base 

desta insuficiente interpretação. Assim, Postone considera que acabou sendo orquestrada 

uma grande confusão no âmbito do marxismo, uma vez que para o autor não é possível a 

superação do capital deixando intactos o modo de produzir industrializado e o tipo de 
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trabalho imposto pelo sistema. Postone, inclusive, observa a impossibilidade de um 

socialismo simplesmente pela ação do indivíduo social sem que haja a destruição do valor e 

do trabalho abstrato. Ou seja, sem que sejam suplantadas as bases da produção e da 

valorização do capital. Postone entende que a base crítica de Marx é justamente alicerçada 

no modo de produzir do capital e - por conseguinte - no seu modo de distribuição. Postone 

comenta esta tese, nestes termos: 

 

A interpretação da teoria de Marx fornece base para uma critica da 
forma de produção e da forma de riqueza – isto é o valor – que 
caracterizam ao invés de simplesmente questionar sua apropriação 

privada. Também caracteriza o capitalismo como uma forma abstrata de 
dominação associada à natureza peculiar do trabalho nele existente, e 
situa nesta forma de dominação, o fundamento social último para seu 
„crescimento‟ anárquico e o caráter crescentemente fragmentado do 
trabalho, e até mesmo a existência individual, na sociedade capitalista. A 
presente interpretação sugere que a classe trabalhadora é essencial para 
o capitalismo, em vez de materializar sua negação (...) as categorias da 

teoria de Marx são historicamente específicas, que sua crítica do 
capitalismo é direcionada tanto para o seu modo de produzir como para 
o seu modo de distribuir, e que a sua noção da contradição básica do 
capitalismo não pode ser concebida simplesmente como uma contradição 
entre o mercado e a propriedade privada, de um lado, e a produção 
industrial, de outro. (Op. cit. p.106 e 114-115)      

 

 Postone aponta como essencial para a tarefa de reinterpretar adequadamente os 

postulados de Marx a recorrência aos Grundrisse Para o autor esta obra dispõe de maneira 

mais captável o conjunto categorial inferido por Marx, principalmente nas passagens em 

que aponta a contradição central do sistema do capital, lançando dúvidas, inclusive, acerca 

da interpretação de suas teorias centradas no mercado e na dominação de classe. Postone 

enxerga vantagens na forma não rigorosamente estruturada dos Gruindrisse - que no seu 

modo de entender – torna a essência teórica de Marx mais compreensível do que a forma 

estruturada presente em O Capital, em que a crítica aparece ―estruturada de uma maneira 

rigorosamente lógica enquanto uma crítica imanente‖, dando margens para mal-

entendimentos. Nos Grundrisse, segundo o autor, Marx critica abertamente aquelas teorias 

– de Prudhon, por exemplo – que ―conceituam a transformação histórica em termos de 

modo de distribuir sem considerar a possibilidade de que o modo de produzir seja 

transformado‖. Segundo Postone, Marx ao assumir essa postura sugere que o objetivo 
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supremo é a superação do modo de produzir peculiar ao capital, e, com isto, derrubar, 

concomitantemente, as relações sociais inerentes ao capitalismo. Para fundamentar tal 

postura, nosso autor lembra Marx nesta passagem dos Grundrisse: 

 

Não é necessário um grande esforço para compreender que, onde, o 
trabalho livre ou o trabalho assalariado resultado da dissolução da 
servidão, é o ponto de partida, as máquinas surgem como antítese ao 
trabalho vivo, como propriedade que lhe é alheia e como força que lhe é 
hostil, que elas devem confrontá-lo na condição de capital. Mas, da 
mesma forma é fácil perceber que as máquinas não cessarão de ser 

agentes da produção social quando se tornam propriedade de 
trabalhadores associados. No primeiro caso, sua distribuição, em que 
elas não pertencem ao trabalhador, obedece a mesma condição de ser 
modo de produção baseado no trabalho assalariado. No segundo caso, a 
modificação da distribuição se iniciaria a partir de um fundamento da 
produção modificado, uma nova base a ser primeiramente criada pelo 
processo da história. (MARX apud POSTONE, p.117)      

 

 Para Postone a crítica fundamental a ser desferida contra o sistema do capital é 

a crítica ao valor. É com base no valor que o sistema do capital se impulsiona e, ao mesmo 

tempo, se contradiz. Recorrendo a Marx, Postone lembra que o valor revela a ―contradição 

entre base da produção burguesa e seu desenvolvimento‖. Como o valor expressa uma 

forma social baseada no dispêndio de tempo de trabalho direto, a forma de substituição 

crescente de trabalho vivo por trabalho objetivado expresso na relação social entre capital e 

trabalho assalariado, aponta, segundo Postone, que isto revela a encarnação do 

―desenvolvimento último da relação valor e da produção baseada no valor‖. Para Postone, 

pela desproporção entre trabalho vivo e trabalho morto, vai-se tendencialmente aniquilando 

o valor, ou seja, vai se exaurindo o tempo de trabalho gasto para a produção da riqueza 

social. Nosso autor lembra que o valor expressa a produção da riqueza produzida no âmbito 

do capital, portanto, não é forma de produzir riqueza transhistórica. É por este fato, segundo 

Postone, que o valor vai se tornando anacrônico, ―tendo em vista o potencial criado pelo 

sistema de produção ao qual dá sustentação. A realização deste potencial acarreta a 

abolição do valor‖. (Op. cit. 121).    

 Para Postone, a superação do capital exige a destruição do valor, pois o tempo 

de trabalho necessário, tendencialmente, não é mais a medida da produção da riqueza. 
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Assim, gradativamente se esvai a intervenção humana para produção da riqueza social. O 

valor expressa as relações sociais do capital, moldando a forma de produção do sistema. 

Assim, no capitalismo a forma de produção individual é a forma mesma específica do 

capitalismo. Para Postone, “a superação do capitalismo, de acordo com Marx, acarreta 

uma transformação fundamental da forma material de produção, no modo como as pessoas 

trabalham” (Op. cit. 122).  

 Postone, em consonância com Marx, não enxerga nenhum determinismo 

tecnológico ao tratar o valor como uma categoria tendencialmente anacrônica pela 

crescente substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, em função da dinâmica 

encarnada pelo metabolismo do capital. Na realidade, na interpretação do autor, Marx 

analisa o próprio progresso tecnológico e o processo de produção capitalista como 

fenômenos socialmente constituídos, no entanto moldados a partir da dinâmica do valor. 

Para o autor, reside na progressão histórica do ―valor‖, com toda expansão acumulada 

socialmente pelo progresso técnico-científico, a contradição apontada por Marx entre 

―forças produtivas‖ e ―relações sociais de produção‖. É, justamente, nesta tendência do 

capital em tornar o trabalho redundante, onde reside “um potencial que fundamenta a 

possibilidade de um novo modo de produção” (Op. cit. 124). 

 Postone afirma que Marx não faz uma crítica de ressentimento ou lúdica, ou 

melhor, não pretende a volta ao passado e não nega as progressões sociais realizadas no 

âmbito do sistema do capital. Para o autor, no capitalismo, o valor tende a expandir a 

capacidade evolutiva do conhecimento, mas de uma forma individualizada e alienada. Tal 

progressão científica encarnada no processo de produção faz com que as máquinas sejam 

crescentemente produtivas, esta capacidade incutida no maquinário de produção ilimitada 

de excedentes aponta para a constituição potencial de uma sociedade da abundância. No 

entanto, o autor alerta que a emancipação do trabalho e do capital somente serão possíveis 

com a gestação de um novo modo de produção, que vislumbre: 

 

(...) o potencial embutido na produção capitalista avançada que poderia 
tornar-se o meio pelo qual o próprio processo de produção industrial 
poderia ser transformado; o meio pelo qual o sistema de produção social, 
no qual a riqueza é criada através da apropriação do tempo de trabalho 
direto e do trabalhador, como dentes de uma engrenagem de um aparato 
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produtivo, poderiam ser abolido. (...) por conseguinte a superação do 
capitalismo, conforme apresentado nos Grundrisse, implicitamente 
envolve a superação tanto dos aspectos formais, quantos dos aspectos 
materiais do modo de produção fundado no trabalho assalariado. Ela 
acarreta a abolição de um sistema de distribuição baseado na troca da 

força-de-trabalho, enquanto uma mercadoria, por um salário com o qual 
os meios de consumo são adquiridos, também acarreta a abolição de um 
sistema de produção baseado no trabalho proletário, isto é, baseado no 
tipo de trabalho unilateral e fragmentado, característico da produção 
capitalista industrial. A superação do capitalismo, em outras palavras, 
também envolve a abolição do trabalho concreto realizado pelo 
proletariado”. (Op. Cit. p. 125)       

 

 Como pode ser visto, Postone não limita sua crítica ao modo de produção 

capitalista condenando somente os aspectos distributivos deste. Na realidade, Postone põe 

em evidência a própria forma de produzir inerente ao sistema metabólico do capital, 

sobretudo, no que se refere à produção do valor. Para ele, é imprescindível, tendo em vista 

a superação do capital, romper com a essência própria da acumulação capitalista – a 

(re)produção do valor. Nosso autor lembra da necessidade de rompimento, em 

conseqüência da ruptura sistêmica do valor, da divisão social do trabalho nos moldes 

capitalistas. Assim, em função de tal rompimento, ressalta Postone da potencial 

reordenação para o tempo disponível, uma vez que a tecnologia absorverá inúmeras 

atividades antes executadas pelo trabalhador. Foi visto, então, que para o autor a crítica do 

metabolismo do capital deve necessariamente incluir aspectos inerentes ao seu modo de 

produção social. Com efeito, enxerga uma insuficiência na crítica fundada somente no 

âmbito da distribuição (mercado-propriedade privada dos meios de produção) e na 

veneração do trabalho enquanto categoria transhistórica. O autor lembra, inclusive, do 

colapso da União Soviética e de seus satélites, como exemplo clássico de ―socialismo real‖ 

baseado somente na reorientação distributiva do capital.  

 Parece rumar para o mesmo horizonte conceitual de Postone as elaborações do 

sociólogo alemão Robert Kurz que enxerga, igualmente, uma insuficiência do marxismo 

tradicional preservador do trabalho como pólo destrutivo do capital, não o considerando 

como parte da própria base de reprodução sistêmica. Mészáros parece assemelhar-se com 

as inferências desses dois teóricos, no entanto, o autor de Para Além do Capital ainda 

parece conferir uma certa transhistoricidade ao trabalho ao não reconhecer plenamente sua 
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tendente impotência dentro do sistema do capital. Todavia, Mészáros reconhece a 

necessidade imperiosa de uma inovadora divisão social do trabalho, numa sociedade cuja 

perspectiva alce para além do capital. Assim comenta Mézáros acerca da possibilidade de 

uma nova ordem: 

 

A única alternativa viável para tais práticas (a saber, buscar soluções na 
reorientação da produção social da tirania do tempo mínimo para 
maximização do tempo disponível), obviamente exigiria adoção de uma 

contabilidade social radicalmente diferente, enquanto princípio 
orientador, que pode ser utilizado criativa e positivamente do intercâmbio 
social, é totalmente incompatível com os interesses da ordem 
estabelecida. (MÉSZÁROS – 2002 : 674)  

 

 Cabe salientar, todavia, que os três analistas citados parecem concordar que se 

faz imprescindível a leitura dos Grundrisse para a plena compreensão da herança teórica 

deixada por Marx. A seguir serão expostas algumas das idéias de Robert Kurz, com 

especial ênfase para o texto A Dominação sem Sujeito uma vez que este parece representar 

uma das principais bases teóricas de sua obra. 

     Outra perspectiva - cuja filiação se ancora também no âmbito do marxismo – é 

a da ―Dominação sem Sujeito‖. Desenvolvida pelo sociólogo Robert Kurz, filiado ao grupo 

editorial alemão Krisis. Essa abordagem se faz a partir de uma separação entre as 

inferências do próprio Marx. Kurz separa duas vertentes do pensamento de Marx: um 

Marx, denominado ―esotérico‖ e outro ―Marx‖, tomado como ―exotérico‖. Esta cisão do 

pensamento de Marx tenta separar os aspectos de conotação mais política e fenomênica 

(exotérico); preocupado com a condução militante do movimento operário de sua época82, 

de um Marx voltado para uma concepção mais propriamente analista do ―moderno sistema 
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Evidente que a história do Marx militante não pode de modo algum ser desprezada,  inclusive, a sua atuação 

firme e dedicada junto à Associação Internacional de Trabalhadores desde sua fundação em 1864, sobretudo, 

nos embates magistrais com o proeminente anarquista Mikhail Bakunin . Todavia, o que Kurz questiona é 

se a interpretação teórica que fundava a praxis revolucionária atinente à época do século XIX pode ser ainda 

viável para o moderno sistema produtor de mercadorias em pleno século XXI. Todavia, é certo que a 

influência do marxismo exotérico ainda segue inspirando importantes segmentos do que Kurz denomina do 

marxismo do movimento operário. Vale reproduzir um curto poema do poeta assuense Renato Caldas, pois 

essa representação literária parece bem expressar a influência desta versão marxista no seio da militância 

comunista no Brasil: ―Operários humildes de agora, Oprimidos pelo vil capital, Marchemos em busca da 

aurora, Da conquista de nosso ideal.‖ 

     

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Bakunin
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produtor de mercadorias‖. Para Kurz, são destas inferências, do Marx dito ―esotérico‖, que 

surgem as principais contribuições do autor. Parece se estar falando aqui de um Marx 

maduro, presente em obras como os Grundrisse e O Capital.   

 Para Kurz, é preciso superar as ontologizações do trabalho oriundas da esfera 

do marxismo tradicional, ou seja, a encarnação da categoria trabalho em sua face 

transhistórica. Nesta perspectiva, propõe o autor, a existência de mecanismos abstratos da 

dominação do capital, para além da ―diabólica‖ dominação dos capitalistas sobre os 

trabalhadores. Nas palavras do autor, no texto A Dominação sem Sujeito: 

 

A redução da história humana a uma luta infinita por „interesses‟ e 
„vantagens‟, travada por sujeitos embuídos de um árido egoísmo 
utilitário, simplesmente abrevia ou distorce muitos dos fenômenos reais 
para que possa pleitear um decisivo valor explicativo. A idéia de que tudo 

o que não se resolve no cálculo utilitário subjetivo é mera roupagem de 
„interesses‟ sob formas religiosas ou ideológicas, instituições ou 
tradições, torna-se ridícula quando o gasto real com essa pretensa 
roupagem supera em muito o núcleo substancial do suposto egoísmo. 
(KURZ, 2003 :1) 

  

 Noutra obra, deveras difundida no Brasil, denominada O Colapso da 

Modernização, Kurz critica as concepções do marxismo do movimento operário que tenta 

encarnar uma dimensão supra-histórica à categoria trabalho. Para Kurz: 

 

Falar de uma crise da sociedade de trabalho tem que parecer mais do que 
estranha, tendo em vista que não apenas a ideologia burguesa, como 

também o marxismo do movimento operário, com alguma convicção 
muito mais clara, declara sempre aquele „trabalho‟ a essência supra-
histórica do homem como tal, fazendo desse suposto fato fundamental até 
a alavanca de uma crítica à sociedade burguesa. A controvérsia social e 
histórica que até agora dominou a modernidade, compreendida pelo 
marxismo como luta de classe, apoiou-se em um fundamento comum, a 
„sociedade do trabalho‟, fundamento que deixa agora transparecer sua 

limitação e, caído em crise, aguarda sua dissolução. (KURZ, 1993: 21)   

 

 

 O homem, na visão do autor, sempre desenvolveu teorias no cerne da 

dominação subjetiva, seja pelo marxismo tradicional – da esfera econômica – seja pelas 
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teorias burguesas - da dominação biológica natural. Desse modo se recaí sempre num 

determinismo que não vai muito além do discurso embasado no ―egoísmo‖. O marxismo, 

para o autor, sempre combateu as teorias reacionárias e deterministas burguesas, com mais 

um determinismo de ordem ―econômica‖, como fundamento para superação da ―dominação 

do homem pelo homem‖. Para Kurz, há de se romper com esses dois eixos de pensamento, 

seguindo para outro tipo de argumentação. Nas palavras do autor: 

 

Quanto mais o pensamento se consagra às relações em isolado, à práxis e 
à agitação para fins sociais, tanto mais ele se torna subjetivo, tanto mais 
grosseiramente o reducionismo vulgar transfunde-se num mero cálculo de 

interesses. Os dominantes são "injustos", abocanham todas as vantagens 
para si, exploram, mandam e desmandam a seu bel-prazer, vivem à tripa 
forra e no bem-bom à custa da maioria, e, caso quisessem, poderiam 
emendar-se, pois sempre sabem perfeitamente o que fazem. (KURZ, 2003 
:3) 

 

 Kurz argumenta que o metabolismo de reprodução do capital, no moderno 

sistema produtor de mercadorias, ultrapassa qualquer ―modos operandi” de cunho 

subjetivo. Quiçá no início do sistema do capital ainda poderia se admitir uma teoria baseada 

na dominação subjetiva, pelo fato da base histórica permitir a expressão do trabalhador 

como ―sujeito-histórico‖ da mercadoria. Com a complexificação do sistema, tal pensamento 

se torna cada vez mais obsoleto, uma vez que as pessoas pouco disputam as esferas 

institucionais do sistema. Estas esferas já estão consolidadas dentro da lógica de reprodução 

do valor-mercadoria. Poder-se-ia argumentar que já se tem uma dominação abstrata e 

impessoal perante a acumulação do capital. Com o tempo, na relação entre a forma do 

capital e a sociedade encarnou-se crescentemente uma ―naturalidade‖. Kurz, comenta a 

questão nesses termos: 

 

Nenhum sujeito-mercadoria plenamente modernizado tem mais a 
sensação de se „submeter‟ a um outro indivíduo como tal. E essa 
avaliação espontânea não engana. O que os indivíduos percebem hoje 
como sua heteronomia é sempre um funcionalismo abstrato do sistema 
que não se resolve mais em nenhuma subjetividade. Todos os funcionários 

das hierarquias funcionais são tomados pelo que são: executores 
subalternos de processos sem sujeito a que as pessoas não somente não se 
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„submetem‟, mas que são até julgados pela sua „capacidade funciona‟l. 
(Op.cit. pg. 06)  

 

 Robert Kurz vai argumentar, então, que a diferença fundamental entre a teoria 

crítica marxiana e o marxismo tradicional é esta ser fundada na crítica meramente 

subjetivista e determinista. De fato, o autor aponta para a importância de se ressaltar, 

doravante, a dimensão, abordada por Marx, do ―fetichismo da mercadoria‖. Para Kurz, essa 

perspectiva é prenhe de significados, podendo ser a chave para se desvendar o caráter 

impessoal e desumano do ―moderno sistema produtor de mercadorias‖. Nas palavras do 

autor: 

 

A diferença não poderia ser mais precisa: para o marxismo vulgar, o 
movimento autônomo do capital, a valorização do valor, é justamente 
aquela aparência que deve ser remontada aos objetivos, à vontade e à 
atitude subjetiva das pessoas, resolvendo-se, portanto, na subjetividade 
(de cunho autoritário e ”errado"). Uma crítica radical e coerente do 
fetichismo, pelo contrário, teria de denunciar como aparência a própria 
subjetividade empírica, ou seja, teria de dissolver os objetivos, a vontade 

e a ação subjetiva das pessoas produtoras de mercadoria em sua 
verdadeira ausência de sujeito, como simples execução de uma forma-
fetiche pressuposta a todos os sujeitos - não para se submeter ao „sujeito 
automático‟, mas para poder apreendê-lo como tal e superá-lo. (Op. Cit. 
pg 07) 

 

 Kurz recorda que a perspectiva da dominação sem sujeito não é algo 

essencialmente novo. Ele lembra, inclusive, Max Weber que percebeu tal dimensão, sem, 

contudo, conseguir formulá-la melhor. Recorda Kurz, que a ―teoria da burocratização‖ em 

Weber remete à expressão de uma lógica que exerce domínio acima da seara do 

subjetivismo. Trotsky foi outro teórico que percebeu tal dimensão ao falar de ―dominação 

burocrática‖ da sociedade burguesa. Segundo Kurz, no entanto, Trotsky, confundiu ainda 

mais o conceito desenvolvido por Weber do que o esclareceu. Ao transportar o conceito de 

―dominação burocrática‖ para a esfera revolucionária da ―luta de classes‖, o teórico da 

revolução soviética somente conseguiu ―engessar‖ a teoria desenvolvida por Weber e 

remetê-la para a esfera do subjetivismo ―operário‖.   
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  Foi na Escola de Frankfurt, segundo Kurz, que houve um amadurecimento 

maior do conceito de dominação sem sujeito. Nas palavras do autor: 

 

Um passo além foi dado pela Teoria Crítica, cujos representantes 
vislumbraram as mudanças com muito mais clareza do que o marxismo 
vulgar de partido. Os teóricos da Escola de Frankfurt afastaram-se da 

mera retórica da luta de classes, cuja palidez foram os primeiros a notar 
(sem no entanto poder superá-la teoricamente), lançaram mão da tese de 
burocratização da sociologia ocidental e buscaram aclimatá-la num 
projeto de critica social (cada vez mais pessimista). Mas Horkheimer 
esboçou para tanto uma imagem peculiar da dominação, na qual os 
conceitos do marxismo vulgar e das teorias sociológicas de burocracia 
são ecleticamente fundidas. (Op.cit. p. 9) 

 

 O autor afirma, ainda, não ser a formulação ideal a postura tomada pelos 

representantes da Teoria Crítica que ainda revelava uma dimensão subjetiva muito presente. 

O autor chega mesmo a admitir que a discussão sobre a burocracia é ainda uma tese 

discutida em termos subjetivos, muito embora o sujeito aqui não fique aparente como no 

caso do ―bom‖ operário e do ―mal‖ burguês. Vejamos o comentário do autor: 

 

A tese da burocratização, em todas as suas variantes, parece aproximar-
se de um conceito de dominação sem sujeito. Contudo, ela revela ao 
mesmo tempo a resistência da idéia iluminista de sujeito, propensa ao 
melindre quando perde as suas prerrogativas. O fato de tanto Weber 
quanto Horkheimer e Adorno, e aliás também como Freud, resvalarem 
para um pessimismo antropológico os alinha involuntariamente àqueles 
pessimistas culturais reacionários que eles sempre criticaram. Tal 
afinidade impura não é devida apenas às experiências catastróficas das 

Guerras Mundiais, mas também às contradições da ideologia iluminista 
do sujeito e do marxismo como seu apêndice.  (Op. Cit. 09) 

  

 Foucault, segundo o autor, foi um pesquisador que deu mais abrangente 

elaboração rumo à da teoria da dominação sem sujeito. Para Kurz, o sociólogo francês, 

avança na teoria da burocratização encontrando estruturas de poder. Poder este com 

ausência de um ―sujeito-poder‖, mas como desejo de todos, expresso pelas vias da 

―microfísica do poder‖.    
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 Assim, a teoria da burocratização avança, segundo Kurz, vigorosamente. Há o 

surgimento, nesta perspectiva, de outros movimentos intelectuais, como a ―reviravolta 

lingüística‖, o desenvolvimento do freudismo e o surgimento da teoria dos sistemas e do 

estruturalismo. Há, para Kurz, com essas teorias, uma presumível ―morte‖ do sujeito. 

Verifica-se o surgimento de estruturas sociais de dominação, de certa forma, ―estranhas‖ ao 

homem, somente percebidas a partir do inconsciente ou da relação unidade-sistema. A 

teoria dos sistemas adota, segundo Kurz, ―sem nenhuma utilidade o conceito de sujeito‖
83

. 

 Segundo a teoria dos sistemas o homem seria dominado por sistemas de 

integração social, baseados na relação unidade-sistema que está na órbita das relações 

sociais. Para Kurz, a teoria em questão acaba matando não somente o ―sujeito‖, mas toda 

sociedade, reduzindo-a a um conjunto de tipos-ideais presumíveis e calculáveis. A teoria 

dos sistemas acaba por ―matar‖ a própria dominação. Kurz comenta isso nesses termos: 

 

Dessa perspectiva, ou a „dominação‟ desaparece por completo ou 
adquire um significado inteiramente novo. Se para Foucault ela ainda é 
um adversário, embora sem sujeito, inapreensível e incontrastável, 
Luhmann por sua vez nem sequer chega a perguntar „e daí?‟ Para a 
teoria dos sistemas, toda crítica da dominação é tão absurda quanto uma 

crítica da circulação sangüínea ou da evolução. Como todo tipo de 
relação sempre acarreta, com necessidade lógica, um sistema de relações 
transcendente aos que se relacionam e inacessível em sua 
autonormatividade, aquilo que até agora parecia „dominação‟ pode 
também ser apenas uma função indispensável dos sistemas. E como os 
sujeitos são sempre mero „ambiente‟ de sistemas, a dominação não pode 
ser mais que um tipo de campo de forças de sistemas, comparável talvez a 

relações gravitacionais num sistema solar. (Op. Cit. p. 12).  

 

 Em termos do marxismo, Kurz, identifica Althusser como o precursor de uma 

preocupação de livrar da interpretação marxista os subjetivismos de ordem política ou 

filosófica. Althusser rompe com a centralidade, inconteste, do homem sobre todas as coisas. 

No entanto, Althusser acaba por ―matar‖, também, tudo, só que agora sem sujeito. O 

resultado da teoria desenvolvida pelo autor francês acaba por reconhecer a impossibilidade 

do homem viver sem esta estrutura sem sujeito. De fato, para ele, o que seria possível era a 

transformação sistêmica da sociedade por outra, também, sem sujeito. Dessa maneira, 
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  Conforme Niklas Luhmann in Kurz, Opt. cit. Pg. 11.  
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Althusser acaba contribuindo para a crítica ao marxismo e a todas teorias com base no 

―sujeito‖.     

 Para Kurz, as teorias marxistas e iluministas dos sujeitos a priori são, com o 

passar dos anos, duramente, atacadas pela aparente solidez das teorias sistêmicas e do 

estruturalismo. Toda crítica elaborada contra os ―sistemas‖ foi tão rasa que não logrou 

quase nenhum êxito. Com o leste europeu em ruínas, levou consigo quase todo marxismo 

subjetivista, suas publicações e seus partidos. 

 Resta, então, para Kurz, reinserir a crítica marxista acerca do ―moderno sistema 

produtor de mercadoria‖. De fato, essa nova abordagem não poderia ter uma base 

subjetivista-ideológica, como no passado. Nessa perspectiva, há de se reintroduzir o 

caminho - ainda pouco explorado e muito mistificado – do ―fetichismo da mercadoria‖ e da 

dominação sem sujeito.   

 Kurz lembra que para Marx o homem tem vivido, até então, a pré-história da 

humanidade. De fato, tal pré-história era identificada como a história dos fetiches, 

assumindo, hoje, sua expressão mais elaborada em torno da forma-mercadoria. Então, pela 

teoria do fetichismo da mercadoria, existe a possibilidade teórica de se realizar uma crítica 

ao moderno sistema produtor de mercadorias. Crítica essa impossível de ser realizada nos 

moldes da teoria dos sistemas e do estruturalismo que, na essência, somente reafirmam a 

dimensão do caráter a-histórico do homem e a esfera da dominação sem sujeito dos 

processos sociais.   

 Recorda, o autor, que essa dimensão sem sujeito já tinha sido de alguma forma 

percebida até mesmo por Comte, ao desenvolver seu conceito de ―história natural do 

homem‖. Nessa mesma perspectiva, a teoria dos sistemas ―apenas‖ aprimorou essa mesma 

lógica, ao incorporar os ―processos evolucionistas‖ à sua perspectiva teórica. A dimensão 

sem sujeito assume, em Marx, seu caráter revolucionário, agora, sendo possível a superação 

dessa pré-história do homem pela crítica ao fetichismo. 

 Marx, segundo Kurz, concebe essa possibilidade - teórica de superação - pela 

distinção que faz das duas ordens naturais humanas: dos desdobramentos celulares naturais 

até a constituição do ser social. Marx, dessa forma, distingue, no processo evolutivo 

humano, duas ordens: a primeira marcada pelos processos naturais; e a segunda, social, em 
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que residem os fetiches. Esta diferenciação - da história social do homem de sua história 

natural - é que diferencia Marx da teoria dos sistemas, em que não existe essa separação, 

sucumbindo, quiçá, quaisquer possibilidades de emancipação humana por esta via.   

 O homem se afasta da primeira ordem instintiva para assumir os processos 

teleológicos (conscientes) da segunda ordem. O homem surge como primeira ordem, mas 

se liberta dela socialmente (e sem sujeito) por intermédio da segunda ordem. O ser social da 

segunda ordem surge a partir do ser da primeira ordem totalmente sem sujeito. Na segunda 

ordem é que surgem os símbolos, dando origem aos sistemas de códigos sociais. Lembra, 

Kurz, que muito provavelmente o primeiro sistema se faz surgir por consangüinidade. 

 Nessa perspectiva, o autor enxerga que a história da humanidade não se resume 

a uma disputa entre classes. Assim, o autor vê que essa disputa fora uma conseqüência do 

processo de evolução dos fetiches. Hoje, realmente, tal evolução, assume seu momento 

mais elaborado na forma do ―fetichismo da mercadoria‖. Para Kurz, como o homem 

superou seu primeiro estado de natureza, reconhecendo-o, a partir de sua forma mais 

aprimorada que é o segundo estágio - socialmente produzido – se pode, pelo mesmo 

raciocínio, reconhecer outros fetiches a partir de fetiches mais elaborados. Neste sentido, 

há, portanto, a possibilidade de superação dos fetiches, inclusive o da mercadoria. No 

entanto, o autor argumenta que para tal superação desse modelo de fetichização - com base 

na mercadoria - é preciso superar a fase pré-histórica da humanidade, a saber, a fase 

relacionada a todo tipo de fetichismo. Faz-se mister, realmente, o rompimento com essa 

segunda natureza do homem, inaugurando uma nova forma social, segundo o autor. 

Ressalta, Kurz, que essa terceira ordem não se realizará sem os resquícios das ordens 

pregressas, mas não pode abrir mão de inaugurar a verdadeira história dos homens. Nesse 

aspecto, o autor lembra Marx, quando este se refere que ―a estrutura do macaco só pode ser 

percebida pela estrutura humana‖ e nunca o inverso. Não existe, portanto, na relação 

baseada no fetichismo, ―nenhum acordo consciente‖, caindo por terra o argumento 

iluminista do sujeito e o ―contrato social‖ de Rousseau.     

      Kurz lembra, no entanto, que a ausência do sujeito não implica a ausência da 

dominação. Pelo contrário, essa se desdobra em níveis não perceptíveis ao sujeito apriori. 

Assim, a dominação se realiza em nível inconsciente, levada pelo arsenal do fetichismo. 

Exemplificando, a partir do mundo do trabalho, nosso autor, relata que o processo de 
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trabalho não é qual um jogo de marionetes, em que cada um cumpre sua função 

automaticamente e vai embora. Não é como muitos pensam que “Alguém „apenas‟ faz seu 

trabalho, cumpre seu „dever‟, age segundo seu „papel‟ e expõe-se, quanto ao resto, às 

próprias „estruturas‟ - tais afirmações há muito fazem parte do repertório da falsa e 

equivocada legitimação do exercício do poder dominante. Assim, o conhecimento crítico é 

transformado em afirmação banal”. (Op. cit. 18)  

 A dominação, inclusive a masculina, se expressa, para o autor, como ausência 

de sujeito. O homem apenas executa - tal qual um psicopata que nada pode contra - um ato 

de algo que está na ―estrutura‖ e não no homem subjetivamente. Evidente que há uma 

necessidade de se saber como se dá essa dominação – que não caiu do céu e nem é herança, 

somente, do homem da primeira natureza –, caso apenas se infira sobre as ―estruturas‖ e os 

―sistemas‖ como dados, cria-se um ―elo perdido histórico‖ e surge a pergunta: de onde vem 

essa dominação? A ausência de sujeito é, de fato, uma sujeição que ―não pode dominar‖, 

mas realiza o ato de dominação de forma coletiva. Marx já havia previsto, segundo Kurz, 

de forma brilhante, o valor como o sujeito automático e invisível do capital. Na realidade, o 

que se quer demonstrar, aqui, é o fetiche como sujeito da dominação que dá explicação ao 

ser. Porque: ―A consciência constituída pelo fetiche toma a decisão espontânea de 

explicitar o „ser‟ codificador e legiferante para então, como sujeito, bancar a marionete. O 

„externo‟, porém, é „nada‟. O sujeito é uma marionete que maneja os próprios fios. Isso é 

entretanto um absurdo, ou melhor, é a metáfora de algo impensável no interior das formas 

de pensamento pressupostas”. (Op. Cit. pg. 19).   

 O sujeito da relação fetichizada pode aparecer apenas como ―natureza‖ ou 

como sujeito exterior, ―endeusado‖ - em última análise o dinheiro cumpre este papel. Na 

realidade, a dominação se expressa em vários tipos de relação sujeito-objeto, mas não é 

captável, apenas, por essas relações. Para Kurz, não se basta abandonar o subjetivismo 

como um ―erro teórico‖ tem-se de demonstrar a relação entre fetichismo e dominação. Com 

efeito, essa dominação se expressa nos sujeitos e é passível de superação. Na ótica de Kurz, 

para se decifrar a relação fetiche e dominação era preciso ir além da relação sujeito-objeto. 

Havia de se encontrar uma ―tertium genus”, sem dúvida, a partir de categorias do 

inconsciente. Eis, portanto, o mérito de Freud, reconhecido pelo autor.   
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 Freud, no entanto, para Kurz, se atém demasiadamente ao sujeito do 

inconsciente individual. Ele acaba por ―ontologizar‖ sua descoberta, concebendo para o 

inconsciente, de forma predominante, aspectos a-históricos. Dessa forma, Freud acabaria 

por resvalar no seu conceito de ―mal estar da cultura‖ que seria uma relação entre o 

inconsciente em geral mais a estrutura e a cultura de uma forma geral. Assim, a teoria 

freudiana acaba por não conseguir superar o ―mal entendido‖ entre a ―base natural‖ e a 

―teoria do impulso‖. Freud acaba não realizando, de forma adequada, a separação entre a 

primeira e a segunda ordens humana. Na realidade, diferente de Marx, acha que elas são 

imediatas entre si. De fato, no freudismo, as expressões, dessas naturezas são aliadas nas 

instâncias inconscientes do ―id‖ e dos impulsos. 

 Kurz, ainda considera, que a separação das dimensões do inconsciente em 

Freud em ―ego‖, consciente; ―id‖, inconsciente das heranças mais profundas e estruturais; e 

―superego‖, instância superior do ―ego‖, afeita a influxos e influências, sobretudo, na 

infância; não são capazes de captar suficientemente a dimensão do fetichismo. Nosso autor, 

afirma que procedendo a essa divisão da consciência e do inconsciente do ser humano, 

Freud, não conseguiu captar suficientemente as influências do fetichismo. Dessa maneira, 

somente de longe o indivíduo sofre tais influências ―da raça‖, ―da família‖ e ―do povo‖. 

Sentencia Kurz:  

A absorção das instâncias sociais e históricas mostra-se aqui claramente 
insatisfatória. O inconsciente parece apenas na figura daquelas 
instâncias ou „províncias‟ do aparato psíquico sobre as quais o ego não 
tem nenhum controle. Porém inconsciente não é apenas o reino anímico 
acima ou abaixo da consciência do ego. Se compreendermos o conceito 
de inconsciente em termos bem simples e gerais, independentemente do 
rumo de investigação específico de Freud, surge um fato bastante 
diferente. Inconsciente não é só o conteúdo anímico para além da 
consciência fenomênica do ego, inconsciente é também a própria forma 

da consciência. Pois a forma da consciência não é de modo algum 
equiparável à própria consciência ou a seus conteúdos e „províncias‟. E 
na forma de si mesmo inconsciente à consciência deve-se buscar o 
segredo do tertium que não é nem sujeito nem objeto, mas que plasma a 
subjetividade, a objetividade e a dominação como cega constituição 
formal. A forma histórico-social da consciência é o mais profundamente 
próprio e ao mesmo tempo o mais profundamente estranho e 

inconsciente; por isso, tão logo ele seja sistematizado, terá de ser 
compreendido e vivenciado como „poder‟ externo e alheio. (Op. Cit. pg. 
21) 
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    Para Kurz existe, portanto, uma ―forma da consciência‖, abrangendo tanto a 

dimensão consciência quanto do inconsciente, responsável pelos segredos mais profundos 

da raça humana. Segundo, o autor, Marx esbarra na questão da consciência, depois de Kant 

e Hegel. O autor de ―O Capital‖ realiza seu encontro com a temática da consciência logo no 

capítulo primeiro dessa obra. Ele faz uma ―historização‖ da história, analisando as 

formações econômicas e sociais da sociedade. Depois de chegar às formas de consciência 

universal e ―invertida‖, parte para forma objetiva do fetichismo da acumulação do capital. 

Kurz analisa, então, que a partir daí o filósofo da práxis começa a oscilar em termos de uma 

―consciência de classe‖. Kurz alega, ainda, que Marx não podia ter ido muito longe de onde 

parou com a questão da consciência. Hoje, todavia, com o moderno sistema produtor de 

mercadorias, há totais condições de um reelaboração da teoria marxista do ―fetichismo da 

mercadoria‖. Assim, essa nova abordagem deve pretender ir além do horizonte da ―luta de 

classes‖, podendo incorporar, valiosamente, as contribuições de Kant, Hegel e Freud. Nas 

palavras do autor: 

 

Hoje, sob as condições da crise já madura do sistema produtor de 
mercadorias, a crítica do fetiche de Marx só pode ser reformulada e 
desenvolvida adequadamente como crítica da forma universal da 
consciência que inclui todas as categorias de classe e interesse (...). Só 

agora as concepções de Kant, Marx e Freud podem ser assim unificadas 
sistematicamente, só agora se pode ousar a reformulação da „história das 
lutas de classes‟ como „história das relações fetichistas‟ (e com isso, para 
além das „lutas de classes‟, remontar à origem da transformação 
humana). (Op. Cit  p. 22) 

 

 Para nosso autor, a cada estágio da sociedade humana corresponde uma ―matriz 

de inconsciente‖ diversa, podendo se verificar as relações sociais de diferentes formas. A 

questão poderia, então, ser posta dessa maneira: em função de uma forma h istórica e social 

a partir da ―fetichização em geral‖, em que se poderiam verificar as evoluções dessas 

formas fetichizadas. Dessa maneira, a historicidade genética dos fetiches subsidiaria, 

decisivamente, as dimensões do inconsciente já proposta por Freud.  

 A questão da dominação sem sujeito parece que então fica mais clara. 

Simplificadamente, o homem, de alguma forma, se fez sujeito quando alcançou a 

transmutação da primeira natureza para a segunda (social). Todavia, sob a ação dos 
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processos fetichizantes, o homem não conseguiu realizar ―sua história‖, ficando atrelado às 

múltiplas formas de fetichismos. Hoje a humanidade é capaz de conhecer (e superar) a mais 

elaborada forma de fetiche, a saber, a forma-mercadoria. Então, hoje, “O sujeito da 

modernidade, que superou em si todas as formas de sujeito até agora, possui tão pouca 

consciência de sua própria forma quanto todas as configurações anteriores; ele 

representa, por assim dizer, a forma mais elevada da inconsciência da forma”. (Op. Cit. 

p.24) 

 A dimensão inconsciente da dominação fetichizada se impõe sobre os 

indivíduos. Um conjunto de relações estranhadas - do tipo sujeito-objeto - aparece e se 

expressa em ações e percepções dos homens. Sujeitos se refletem entre si como ―mundo 

exterior‖, na realidade, há um processo de objetivação do homem. De fato, estamos 

tratando de qual é o modo de expressão da dominação sem sujeito. O homem assume a 

forma de ―autodeterminação‖ do fetiche. “O sujeito tem portanto de objetivar a si mesmo e 

„autodominar-se‟ em nome de sua forma própria inconsciente, a ponto de ajustar 

maquinalmente seu próprio corpo, que é literalmente rebaixado a máquina corporal na 

mais pura e excluída forma-fetiche do sistema produtor de mercadorias”. (Op. Cit.p. 27) 

 Nessa perspectiva, Kurz considera que não faz mais sentido se falar na teoria da 

dominação subjetiva. Assim, se percebe hoje a colaboração, em muitos casos, dos próprios 

―dominados‖ para a manutenção do moderno sistema produtor de mercadoria. Mesmo se 

levar em conta que os ―dominados‖ agem ―ludibriados‖ pelos ―dominantes‖, essa 

perspectiva encontra, hoje, uma rasa argumentação. Basta-se, para tanto, realizar uma 

comparação da relação ―antagônica‖ entre capital e trabalho, ontem e hoje. Certamente, as 

lutas no passado são de combate entre capitalistas e trabalhadores, hoje em dia tais relações 

são muito mais de ―colaboração‖. Desse modo, pode-se notar, facilmente na atualidade, 

mesmo nas categorias mais organizadas, as reivindicações em torno das ―participações em 

lucros e resultados‖ do capital. As lutas, outrora, erguidas em torno do controle social da 

produção são hoje praticamente inexistentes. De alguma forma, no entanto, ainda persistem 

teorias embasadas no subjetivismo idealista, como atenta Kurz: 

 

A tentativa mais primitiva de explicação consiste nas diversas variantes 
da „teoria da manipulação‟, segundo a qual os „dominantes‟, por 
intermédio do controle externo da consciência através da religião (...) e 
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hoje através da mídia, da publicidade, da „propaganda enganosa‟, etc., 
manipulam a consciência dos „dominados‟ e os forçam a agir contra seus 
„verdadeiros‟ interesses. Nesse meio tempo, projetos mais refletidos 
passaram até a falar, com respaldo na psicanálise, de uma internalização 
psíquica da dominação nos dominados. Como aqui não se trata mais de 

um super-sujeito manipulador, que supostamente exerce o controle 
último, tais projetos se avizinham mais do problema da dominação sem 
sujeito, na medida em que o inconsciente em geral é inserido no contexto 
da teoria da dominação. Essa reflexão restringe-se em boa parte porém a 
mecanismos psíquicos de autosubmissão, sem que o conceito subjetivo e 
sociológico de dominação seja fundamentalmente superado ou 
suplantado. Ele ameaça resvalar, portanto, para a afirmação 

estruturalista e da teoria dos sistemas. (Op. cit. p. 27) 

  

 O autor adverte que é salutar para a destruição do capital o entendimento acerca 

do mecanismo acionado pelo inconsciente coletivo que remetem à dominação sem sujeito 

do sistema em vigor. Pode-se, assim, realizar uma crítica mais completa acerca do moderno 

sistema produtor de mercadoria. Com efeito, permite-se entrar no “No interior dessa 

constituição social inconsciente, em que resultam categorias „ funções‟, códigos, condutas, 

etc., por intermédio das quais surgem tanto a „dominação alheia‟ quanto a 

„autodominação‟ em diversos graus e diversos planos”. O autor adverte que sem o 

entendimento do mecanismo da dominação abstrata do sistema do capital, corre-se o risco 

de se absorverem apenas aspectos fenomênicos de tal dominação. 

 A emancipação possível é a fórmula marxista do rompimento com a pré-

história da humanidade. Para o autor o grande colapso do socialismo se deu 

fundamentalmente pela não destruição do valor, uma vez que este representa uma trincheira 

privilegiada da dominação pelo fetichismo da mercadoria no sistema do capital. Kurz 

comenta isso, nesses termos: 

A „classe trabalhadora‟ deveria superar não só a dominação da 
„burguesia‟, mas também a dominação em geral do homem sobre o 
homem. A autonegação deste programa mostrou-se por um lado no fato 
de a superação da pré-história ter de se dar sob o ditame do „trabalho‟ 
abstrato, ou seja, do „ponto de vista do trabalho‟ e de sua universalização 

- um programa que ainda não excede o horizonte do sistema produtor de 
mercadorias... Tal situação correspondia à redução teórica do conceito 
de dominação e ao apego a ilusões iluministas. (Op. cit. p. 28) 

E prossegue:  
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Somente sob as condições atuais de uma crise objetivamente madura do 
sistema produtor de mercadorias globalizado, que fez da transição para 
um segundo barbarismo uma ameaça direta, o conceito de dominação 
pode (e deve, sob pena de colapso) não apenas ser avançado, mas 
também efetivamente posto na ordem do dia como objeto de superação, o 

que implica ao mesmo tempo a superação da pré-história. (Op. cit. p.29) 

 

 O autor acaba sentenciando que não é do ponto de vista do ―trabalho‖ que se 

pode trilhar a superação do sistema. Ao contrário, o trabalho, no moderno sistema produtor 

de mercadoria, embutido de toda impessoalidade característica dessa nova fase, é mais um 

estágio de preservação do que de superação da mercadoria. Há, portanto, uma necessidade 

de se trilhar pela negação ontológica do trabalho enquanto fonte de emancipação humana. 

Nesse aspecto, encontra-se a diferença fundamental entre Kurz e Antunes. De fato, apesar 

desse último verificar a crise sistêmica do trabalho abstrato, ainda, crê no potencial 

revolucionário subjetivo da ―classe-que-vive-do-trabalho‖. Já em Kurz, essa perspectiva é 

revestida de inexatidão teórica, pois, enxerga pela negação do trabalho abstrato, uma porta 

de saída para crítica ao ―fetichismo da mercadoria‖. Por essa via, o autor vê uma 

possibilidade de emancipação da sociedade dominada sem sujeito (portanto, pré-histórica). 

Nessa perspectiva, poder-se-ia dar início à verdadeira história do homem. Uma história sem 

a presença dos fetiches. Na realidade, uma forma social inteiramente renovada e jamais 

experimentada: uma terceira etapa da história da humanidade.   

 Segundo Kurz, com a crise atual do sistema produtor de mercadoria, existe a 

possibilidade real do colapso da humanidade. Por esse motivo há, também, a necessidade e 

a possibilidade da superação da dominação sem sujeito. O homem tem que superar, 

conscientemente, sua forma fetichizada. Até mesmo como fuga da barbárie 

contemporânea, há a possibilidade real da constituição de uma sociabilidade. O homem - 

apesar de possuidor do inconsciente fetichizado herdado de sua segunda natureza - arriscar-

se-á, talvez, a um salto para outra forma social, agora consciente. Assim, mesmo herdando 

resquícios de suas naturezas precedentes. No entanto, conforme registra Kurz: 

(...) obviamente não há garantia alguma de que a superação tenha 
sucesso. O salto pode não ocorrer, vir muito tarde, ser muito curto, errar 
o alvo. O ser humano pode também destruir a si próprio, e o sistema 
produtor de mercadorias e a relação capitalista dispõe em seu arsenal de 
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todos os meios para tanto e desenvolve todas as tendências nessa 
direção”. (Op. cit p.30) 

 

 Inegavelmente, as formas egoístas, presentes na sociedade atual; a destruição 

dos semelhantes, em massa; o aumento generalizado da violência, em todos os segmentos 

sociais; a falta de escrúpulos, em escala crescente; parecem encarnar não só a demonstração 

da queda da máscara do humanismo, mas, também, o curso, em marcha acelerada, da 

destruição humana dentro do moderno sistema produtor de mercadorias. 

 Há de se construir, segundo Kurz, um forte contraponto crítico, não somente 

dando ênfase à distribuição da riqueza real, mas, sobretudo, no modo de produzir tal 

riqueza. A emancipação, segundo o autor, passa, também, pela ampliação dos fóruns de 

decisões e pela sofisticação dos processos sociais de convívio comunal. De fato, a 

superação do capital não se resolve mais somente na esfera ―econômica‖, mas, também, 

pelas ―invenções‖ de novas formas de convivência solidárias conscientes. Para o autor a 

emancipação passa: 

No lugar da forma de consciência e reprodução universal (válida para 
todos e para cada um), pela qual o homem "é socialmente feito" mas que 
se situa fora do alcance de sua consciência e portanto de seu controle, 
tem de surgir uma "deliberação" consciente e uma conduta organizada, 
tratadas de acordo com as necessidades materiais e sensíveis do turismo, 
da enfermagem, da produção de maçãs, etc. Não haverá mais um 
"princípio" universal (rentabilidade, "capacidade de exposição" na 
forma-fetiche dinheiro) que guiará de maneira independente da 
consciência o emprego dos recursos sociais. (Op. Cit. p.32) 

 

 O homem ao trocar a forma inconsciente da primeira ordem por outra forma 

inconsciente de segunda ordem, impõe-se, um sistema de fetichização auto-destrutivo, 

sobretudo, na moderna forma de produção de mercadorias. Em decorrência disto, ―o que 

parece suicídio coletivo nada mais é do que o cego império dos instintos reguladores, que 

sob condições diversas conduzem à perdição”. (Op. cit.33). Nos últimos anos se vê, 

realmente, alguns movimentos (ecológicos, feministas, anti-globalização dentre outros) que 

se insurgem de forma difusa ao fetichismo, porém, sem um crivo decisivo. 
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 Para finalizar, os portadores da ―missão emancipatória‖ – que não estão dados a 

priori - têm de estar conscientes da tarefa e possuir um sentido crítico. Não se pode mais 

cair no messianismo ou no iluminismo subjetivista. Nas palavras de Kurz: 

Um momento de superação não pode portanto utilizar como rastilho um 
mau „interesse‟ imanente e a priori constituído pela forma, mas antes 
uma crítica da forma pressuposta de um interesse cego. Isso vale para 

„todos‟, e assim todos podem em princípio constituir e portar „todo‟ este 
movimento de superação. Um tal movimento não corre por pistas 
traçadas imanentemente, mas por brechas do sistema produtor de 
mercadorias e na resistência contra o processo de barbarismo. Seus 
portadores não podem remeter-se a um apriorismo ontológico (ao 
„trabalho, por exemplo), mas somente a percepções parciais embora 
inevitáveis, nas quais a consciência rompe seu próprio cárcere formal. 

Desse modo, o conflito social não desaparece, mas é reformulado num 
outro plano. De fato, não se trata agora de um antagonismo cegamente 
constituído, no qual todo membro da sociedade já tem sua parcela 
designada pela constituição do fetiche antes mesmo de poder tomar uma 
decisão. (Op. Cit. 34) 

E fecha o autor: 

A tentação é grande de chamar de "sujeito" o portador consciente de um 
movimento futuro de superação, mesmo que ele não possa mais ser um 

sujeito em "em si" preexistente e altivo diante de sua tarefa. Tratar-se-ia 
então de um sujeito não-apriórico e autoconstitutivo naquele plano até 
agora ocupado pela forma sem sujeito e inconsciente. Mas o sujeito a 
priori (ou seja, constituído inconscientemente) a ser descartado é o 
sujeito em geral....Para a consciência imanente, de um modo paradoxal e 
provocativo, a tarefa histórica resume-se à seguinte fórmula lapidar: a 
revolução contra a constituição do fetiche é idêntica à superação do 

sujeito. (Op. cit. p. 34) 

 

 Como podemos observar, a tese da dominação sem sujeito de Kurz faz uma 

abordagem sociológica bastante instigante e rica de elucidações. Embora pouco difundida, 

a tese da ―dominação sem sujeito‖ atualmente é deveras criticada nos meios acadêmicos. 

Quiçá, tais críticas advêm por tratar-se de uma abordagem inovadora dentro do marxismo, 

não reconhecendo o trabalho em sua transhistoricidade. Para o autor, a ênfase dada ao 

―fetichismo da mercadoria‖ é ponto central para a elucidação dos mecanismos internos 

encarnados na dominação abstrata do sistema do capital. Para Kurz, o ―moderno sistema 

produtor de mercadorias‖ é, sem dúvida, a atual condição histórica da reprodução ampliada 

do capital (presente na lei valor). Assim, pode-se concluir que as inferências de Kurz 
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partem de uma perspectiva crítica radical, com ênfase tanto no fetichismo da mercadoria, 

para o entendimento da dominação abstrata do capital, quanto na negação do trabalho 

enquanto categoria supra-histórica da humanidade. 

 Robert Kurz, certamente, dá outro direcionamento a questão do ―trabalho‖ ao 

perceber o dogmatismo analítico de algumas abordagens baseadas na ―ontologização‖ da 

subjetividade e do ―trabalho‖. Talvez, ressurgem, com o autor, as mais ricas abordagens da 

obra de Marx, sobretudo, presentes em O Capital e nos Grundrisse. Nosso autor tenta 

identificar, na obra de Marx, o que tem relevância apenas para a conjuntura do século XIX. 

Evidente que o esforço de Kurz não redunda numa obra ―acabada‖ e infalível, antes 

representa um início de elaborações com propósitos prenhes de elucidação no âmbito do 

marxismo.       

 A questão do ―trabalho‖ perde, em Kurz, sua encarnação mitológica. Na 

verdade, essa temática desce à terra e se põe enquanto desafio para o marxismo atual. Para 

tanto, Kurz se dedica longamente, em sua obra, no sentido de desmistificar às miragens 

espectrais do trabalho. Assim, analiticamente, com base em Marx, o autor tenta encontrar 

as impossibilidades de dentro do sistema da acumulação do capital se chegar à ―sociedade 

dos sonhos‖ do ócio ―criativo‖. O autor vai mais além, ao expor que uma sociedade sem o 

capital pode ser uma sociedade dos ―produtores livremente associados‖ cujo fim não pode 

ser o ―trabalho‖ nos termos conferidos pelo capital. Noutro sentido, uma sociedade 

emancipada é a pura negação desse ―trabalho‖ mutilador e operante do fetichismo da 

mercadoria. O autor comenta nesses termos essa questão: 

A utopia de uma contínua redução da jornada de trabalho e o aumento do 
lazer falhou sob vários aspectos. Mesmo nas metrópoles ocidentais, a 
jornada real de trabalho foi apenas reduzida em certa medida, muito 
aquém dos ganhos de produtividade. Em particular, porém, a utopia do 
lazer falhou em termos de seu próprio conteúdo. Na medida em que 
aumentou realmente este mero restante da vida, ele foi imediatamente 
ocupado pela finalidade própria do capital: a indústria da cultura e a 

indústria do lazer passaram a ocupar e a colonizar o tempo penosamente 
conquistado e concedido fora do espaço funcional abstracto. Uma vez que 
o „trabalho‟ carece, a priori, de emancipação, o „lazer‟ também tem de 
ser dependente. Não consiste em um tempo liberado, pois que se 
transforma em espaço funcional secundário do capital. Não se trata, 
portanto, de ócio livre, no seu sentido antigo, mas de tempo funcional 
para o consumo permanente de mercadorias. Ironicamente, o lazer 
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tornou-se para o consumidor a continuação do trabalho por outros meios. 
Não apenas quando „ganha‟ dinheiro, mas também quando o gasta, o 
homem capitalista é um „trabalhador‟. A ditadura do tempo abstracto 
também ocupou o lazer. ( KURZ, 2003b, p.18) 

  

 O princípio do ―não trabalho‖ vai mais além da simples visão preconceituosa 

herdada das ideologias da propagação do capital, é, noutro turno, talvez, a emancipação 

lógica e possível para outra forma social liberta dos fetiches. Nota-se, com Kurz, que ao 

contrário do que muitos pensam, a ―luta‖ inconseqüente pela libertação humana pelo 

―trabalho‖ representa, talvez, mais uma trincheira em favor da continuidade do sistema 

produtor de mercadorias. Hoje, diferentemente, da época de Marx, há de se trilhar 

alternativas inovadoras para a questão do ―trabalho‖. Parece que a via da ―luta de classes‖ – 

não que ela não exista e resguarde sua importância – está crescentemente abalada, 

sobretudo, pela constante substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto. Parece que não 

se pode mais – no atual estágio da dominação abstrata do capital – eleger o trabalhador 

como o legítimo sujeito revolucionário a priori. Hodiernamente, quiçá, dadas às atuais 

circunstâncias, têm de ser encaminhadas múltiplas ações concatenadas na obstinação 

destrutiva ao capital, em que a ―luta dos trabalhadores‖ se revela ―apenas‖ uma das 

potenciais trincheiras.  

 Os limites últimos do capital, todavia, parecem cada vez mais evidentes. Além 

da degradação do meio ambiente e da expansão da produção perdulária
84

, nota-se um 

esgotamento tendencial da troca de força-de-trabalho por dinheiro. Aécio Oliveira comenta 

essa tendência, nesses termos: 

 

Nesta sociedade, quem não consegue vender sua força-de-trabalho – 
quem não consegue ser „útil para o lucro‟, direta ou indiretamente – é 
considerado supérfluo e jogado numa espécie de „aterro sanitário social‟. 
Por outro lado a virulência da concorrência intercapitalista, ao acelerar 
o processo de concentração-centralização do capital, contribui para 
emergência de crises periódicas de superprodução...Todos os processos 
assinalados convergem para dar concretude à crise do trabalho e revelar 

a crescente dificuldade de transformar dinheiro em trabalho e vice-versa. 

                                                           
84

 A produção perdulária está relacionada à taxa decrescente de valor de uso das mercadorias, segundo 
Mészáros. Resumidamente, isso nada mais é que uma das formas de contra-tendência do capital que encontra 

na obsolescência precoce das mercadorias uma forma de reposição das mesmas. (MÉSZÁROS, 2002)  
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Estreita-se o espaço para acumulação e revelam-se os limites absolutos 
do sistema do capital. (A. OLIVEIRA, 2003: 19)  

 

 Já no início do século XXI o capital mostra sua face de dominação social de 

forma quase absoluta e incontrolável. Isto porque o controle político e social se tornam 

crescentemente mais impraticáveis. Talvez, possam ser verificadas formas de dominação 

abstrata que se revelam inconscientemente no corpo social. Até mesmo Países, 

anteriormente inimigos, são arrastados para acordos bilaterais cujo fim é a reprodução do 

capital. A dominação, neste cenário, se revela gradativamente incontrolável, universal e 

impessoal. Ao mesmo tempo, para a maioria da população mundial, o trabalho continua 

central como meio para garantir a subsistência.  

 Virou rotina nesta sociedade a saga pelo emprego e a reafirmação da ―honra do 

trabalho‖, numa fase histórica cujo desenvolvimento tecnológico sinaliza para a 

emancipação humana do trabalho desgastante e escravo que reproduz o capital.        

  No entanto, à medida que se prenunciam os limites do capital mais se 

arregimentam os complexos ideológicos para a sua perpetuação. Para tanto, surgem fetiches 

de todos os tipos: (re)qualificação profissional, inclusão digital, qualidade total e outros. 

Nesse contexto, consitiui-se o moderno  fetiche da responsabilidade social das empresas 

aliado à  falácia do desenvolvimento sustentável do capitalismo. Enfim, brotam 

irrealizáveis saídas, excetuando a necessária: a emancipação consciente da humanidade.  

Assim, o capital ganha tempo para fortificar seu domínio, inclusive, na esfera jurídica e 

política.  

 Nesse ambiente, o capital segue o seu caminho de submissão das esferas da 

sociedade à sua dominação abstrata. Essa perspectiva engloba inúmeros segmentos sociais, 

individualizando as ―aventuras‖ competitivas na esfera do capital global. Nesse sentido, se 

alguém fracassar, o ―erro‖ é de ordem estritamente pessoal. Taxam-se tais pessoas 

desprovidas de trabalho de ―incompetentes‖, ―desqualificadas‖ ou ―falidas‖
85

. Revela-se 

dessa forma o verdadeiro sentido dos termos ―empregabilidade‖ - para o trabalhador – e 

―competitividade‖ – para os empresários. O capital lança, assim, sua predestinação: são 

                                                           
85

  É nesse mesmo espectro ideológico que nascem e ressuscitam às teoria do ―Capital Humano‖, das 

―Competências‖ e do ―Espírito Empreendedor‖, para citar somente algumas.  
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muitos os fracassados e pouquíssimos os escolhidos para gozar as ―bem-aventuranças‖ do 

sistema, sendo estes os proprietários dos meios de produção e/ou seus assessores mais 

próximos.  

 Pelas rédeas do capital, segundo A. Oliveira, dois terços da população mundial 

estão excluídos total ou parcialmente do sistema. Faz-se mister lembrar que isso ocorre 

numa sociedade cujo avanço tecnológico já demonstrou ser suficiente para a realização das 

necessidades humanas. No entanto, não é demais lembrar que o próprio incremento 

tecnológico se revela submetido às teias da acumulação do capital.  

 Depois dessa discussão sobre a temática ―trabalho‖ na sociedade moderna, 

passar-se-á agora ao aspecto de como se dá a cooptação do trabalhador pelo capital. Em 

seguida, como essa dimensão é encarnada no setor financeiro da economia: o trabalho 

bancário. No próximo tópico, traçaremos uma análise acerca dessa atividade, situando-a na 

moderna fase de reestruturação do capital, progressivamente radicalizada pelo constante 

avanço tecnológico.  

  

3.6 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NOS CIRCUITOS  CONTEMPORÂNEOS: 

CORAÇÕES E MENTES SOB O DOMÍNIO DO CAPITAL 

 Falar em reestruturação produtiva nos leva a imaginar quase sempre algo 

essencialmente novo, surgido em meio à frenética concorrência econômica dos anos 

noventa. No entanto, a reestruturação produtiva é um fenômeno encontrado há séculos no 

seio da ―indústria‖, mesmo nos períodos mais remotos. Marx analisa a ―evolução‖ lógico-

histórica da reestruturação produtiva dentro da esfera do capitalismo. Ele delineou as 

primeiras transformações produtivas de base industrial, desde a ―cooperação simples‖ até a 

―grande industria‖. (Capital I, vol. I: capítulos XI ao XIII). Marx, ao refazer o itinerário das 

primeiras reestruturações produtivas, objetiva expor a seqüência lógica do desenvolvimento 

do capital, que vai transformando o significado do trabalho, tornando-o crescentemente 

supérfluo. Nesta perspectiva, o autor nos Grundrisse, volume II, páginas 217-232, chega 

mesmo a afirmar a obsolescência gradativa da força-de-trabalho em função do crescente 

incremento da maquinaria, permitindo, assim, uma expansão do trabalho objetivado, 

esgotando a fonte da criação do valor – o trabalho vivo.   
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 Marx, ao realizar uma abordagem lógico-histórica da acumulação do capital, 

refaz a trajetória da simplificação do trabalho dentro da realidade capitalista. De fato, é 

possível perceber que, na época do artesão, este detinha todo conhecimento do processo de 

trabalho. Com a divisão técnica e social do trabalho, ocorrida no início com a cooperação 

simples, deflagra-se, sob o julgo do capital, o processo de ―socialização‖ da produção. Com 

isso, o trabalhador, nas malhas da manufatura, deixa de ter o domínio de todo o processo de 

trabalho e somente um limitado número de tarefas lhe é conferido. Na grande indústria, esta 

divisão do trabalho se intensifica e o trabalhador, agora, reveste-se da condição de um 

quase apêndice da máquina. Atualmente, com o processo de automação e robotização da 

produção, o trabalhador perde ainda mais o controle do processo de produção. Neste 

contexto, de incorporação tecnológica, via de regra, as tarefas assumem um caráter de 

gradativa simplificação, não exigindo, em muitos casos, uma qualificação específica para a 

sua execução. Como no caso de um caixa de banco, restrito a acionar comandos de 

máquinas altamente sofisticadas, não exigindo uma qualificação superior para o exercício 

de tal função. No entanto, isto não significa, na maioria das vezes, uma jornada de trabalho 

mais ―branda‖. Há de ressaltar que o capital, ao eliminar postos de trabalho, também, 

intensifica e amplia, ao máximo, o conjunto de tarefas a serem realizadas pelos 

trabalhadores remanescentes. 

 No início do século passado, foram as idéias de Taylor
86

 que revolucionaram a 

esfera do controle do trabalho. A contribuição deste engenheiro é deveras relevante ao 

ponto de ser considerado o pai da ―gerência científica‖, dentro do modo de produção 

capitalista. Porém, há de se ter em mente que o controle efetivo do processo de trabalho já 

existia bem antes do século XVII. Podem-se citar as construções de grandes cidades na 

Antigüidade, monumentos como as pirâmides do Egito e inúmeras outras obras de grande 

porte, realizadas a partir do trabalho coordenado de grandes massas de trabalhadores. No 

entanto, a partir da instauração do modo de produção capitalista, há outra circunstância 

lógico-histórica presente, a saber, os trabalhadores não estão mais sob o julgo das relações 

de escravidão, ou de servidão. Os homens, agora, não são mais meras peças da divisão 
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 Taylor, Frederick Winsdow (1856-1915) – engenheiro norte-americano. Precursor da organização científica 

do trabalho. Efetuou a primeira medição cronométrica para a execução de tarefas. O conjunto de seus 
trabalhos ficou conhecido como taylorismo.  
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social do trabalho feudal, mas sim força-de-trabalho e estão submetidos à lógica da 

acumulação do capital. É importante ressaltar, igualmente, que o processo de trabalho está 

em compasso com as inovações tecnológicas da maquinaria.  

 No início da era capitalista, baseada no capital industrial, em meados do século 

XVIII até o século XIX, era comum o uso da subcontratação em firmas que produziam 

manufaturados. Chegava-se a subcontratar grandes contingentes de trabalhadores, sem 

vínculos diretos com a empresa, para a produção. Tais indivíduos eram monitorados por 

uma espécie de capataz. Esse sistema de subcontratação mostrou-se, com a evolução das 

relações de produção, obsoleto. O controle direto da produção afigurou-se para realizar as 

possibilidades de lucro para os capitalistas envolvidos e atuantes. Sobre esta transformação 

comenta Braverman:  

Os sistemas de subcontratação e produção domiciliar eram atingidos por 

problemas de irregularidade da produção, perdas de material em trânsito 
e desfalques, lentidão no fabrico, falta de uniformidade e rigor na 
qualidade do produto. Mas, sobretudo, eram limitados por sua 
incapacidade de transformar os processos de produção. (BRAVERMAN, 
1987:64) 

   

  Assim, atestou-se a necessidade do próprio capitalista assumir o controle da 

produção, criando mecanismos para exercer esse controle. O surgimento de tais 

mecanismos é que deu origem à denominada ―gerência científica‖. Segundo Braverman, tal 

fato resultou no ―empenho no sentido de aplicar os métodos da ciência aos problemas 

complexos e crescentes do controle do trabalho nas empresas capitalistas em rápida 

expansão‖ (BRAVERMAN, 1987:82). Com efeito, destacaram-se, no início do século XX, 

os métodos utilizados pelo engenheiro de produção Frederic Taylor.  

 Empenhado em ampliar a produção da empresa capitalista, Taylor lançou mão 

de diversos artifícios que viriam a revolucionar os mecanismos de controle dos 

trabalhadores pelo capital. Tais métodos baseavam-se na intensificação do trabalho em que 

os trabalhadores eram forçados a produzir mais do que o de costume, bem como numa mais 

acentuada divisão do trabalho, objetivando, pela especialização e pela redução de tempo, 

em cada etapa da produção, obter um aumento de produtividade. De fato, Taylor introduziu 

uma primeira racionalização da moderna produção de mercadorias. Com o recurso da 
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―cronometria‖ como forma de controle do desempenho individual dos trabalhadores. Tal 

racionalização objetivava reduzir o tempo de trabalho entre uma fase e outra da produção 

minimizando as perdas para o capital.  

 Em seguida à racionalização da produção proposta por Taylor, surgem as 

metodologias utilizadas por Ford
87

, que, inegavelmente, viriam a inovar o conceito de 

gestão de trabalho nas empresas do início do século XX. Embora o fordismo não seja 

considerado uma quebra de paradigma em relação ao taylorismo, não há como 

desconsiderar as inovações de Ford no sentido do aprimoramento da racionalização da 

produção.  

 Ford não era um teórico, tampouco engenheiro de produção, era tão somente 

um capitalista na acepção da palavra. No entanto, este cidadão ―comum‖, pareceu perceber 

o aumento da produtividade do capital pela inserção de uma esteira de produção 

―moderna‖, possibilitando a mobilização de uma massa de trabalhadores para a produção 

em série. Assim, a expansão da produção poderia dar conta da crescente demanda efetiva, 

sobretudo, no período pós primeira Guerra Mundial. A inovação de Ford representou, desta 

forma, para além de um aprimoramento na linha de montagem, uma ideologia industrial 

que se baseava numa interpenetração da produção social capitalista com a expansão do 

consumo, numa época de desenvolvimento intenso das forças produtivas. Ford era um 

adepto da expansão industrial, em sua visão a produção deveria se dar na plenitude da 

capacidade instalada, com inúmeros funcionários e formando imensos estoques. 

                                                           

87
 Gramsci, em ―Americanismo e Fordismo‖, dedica-se, atenciosamente, à análise das novas configurações do 

capital, em termos de racionalização da produção, cujo paradigma de gestão do processo de trabalho era o 

fordismo. A rigor, o autor comenta, acertadamente, que o fordismo representa uma força de contratendência à 

―queda tendencial da taxa de lucro‖. Conforme as palavras do autor: ―O fordismo como ponto extremo do 

processo de tentativas sucessivas, por parte da indústria, de superar a lei tendencial de queda da taxa de lucro‖ 

(GRAMSCI: 1978:312). 

 O autor, em suas reflexões, aborda as possíveis dificuldades de implementação dessa forma de 

gestão no contexto europeu, e, em especial, na Itália da década de vinte. Uma das dificuldades apontadas é a 

questão demográfica européia aliada aos processos de resistência cultural, principalmente, por parte das 

classes dominantes ―parasitárias‖ cujas rendas não provinham da esfera produtiva. Assim, Gramsci põe em 

evidência a herança cultural européia, tendentes a formar segmentos sociais ligados às ―fases produtivas 

anteriores‖, como, por exemplo, os resquícios de uma nobreza rentista. Dessa forma, a introdução de novas 
forças produtivas e, por conseguinte, de uma nova forma de gestão do trabalho, desencadeou o temor nas 

classes dominantes da Europa, á época, adaptada a outro padrão produtivo. 
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 Já no campo da gestão propriamente dita, Ford era adepto da ―verticalização
88

‖ 

do comando, o que induzia a uma forte hierarquia. Para Ford, o controle sobre o trabalhador 

deveria ser intenso, preocupando-se com o comportamento de seus empregados, inclusive 

fora do ambiente de trabalho, no sentido de evitar atos de vandalismo e alcoolismo entre 

seus comandados. Ford, igualmente, fazia restrições à organização dos trabalhadores nos 

sindicatos e por local de trabalho. 

 Gramsci, ao comentar sobre as novas exigências do capital em meio ao 

fordismo, aponta que para a implementação do novo padrão de produção, sob este ―novo‖ 

paradigma de controle do trabalho, necessitar-se-ia de uma adaptação ―psicofísica‖ da 

classe trabalhadora. Os impulsos sexuais deveriam ser contidos e racionalizados. O 

consumo excessivo de álcool, igualmente, não condizia com as novas exigências de 

concentração para execução das tarefas em interação com o maquinário da grande indústria. 

Fazia-se mister, segundo ele, uma nova educação voltada para a adaptação social ao 

―americanismo industrial‖. Com efeito, dever-se-ia proceder a uma nova ―cultura 

organizacional‖. Nosso autor critica, nesses termos, essa ―nova‖ forma de regulação do 

capital: 

 

É de revelar como os industriais (especialmente Ford) se interessavam 
pelas relações sexuais dos seus dependentes e em geral pela 
sistematização geral das suas famílias; a aparência de „puritanismo‟ que 

assumiu este interesse (como no caso do proibicionismmo) não nos deve 
induzir a erro; a verdade é que não se pode desenvolver o novo tipo de 
homem requerido pela racionalização da produção do trabalho, enquanto 
o instinto sexual não for regulado em conformidade, não for também ele 
racionalizado.  (Idem, pg. 325) 

 

 Na realidade, o que Gramsci faz é uma análise geral das novas adaptações no 

modo de vida do trabalhador perante as inovações produtivas do capital. De fato, 

verificando que o ―fazer‖ e o ―sentir‖ dos trabalhadores têm de caminhar junto com os 

interesses da nova ordem. Neste contexto, Taylor, conforme Gramsci, assume com um 

―cinismo brutal‖ que ―a finalidade da nova era é adaptar o homem às novas exigências do 
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 O conceito de ―empresa verticalizada‖ consiste na constituição de organograma empresarial contendo 
vários departamentos com diversas chefias intermediárias, tendo em vista dar ênfase ao ―controle‖ de todas as 

fases da produção.  
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automatismo das máquinas‖. Nessa perspectiva, tornando o trabalhador crescentemente 

brutal ou um ―gorila amansado‖, nas palavras do pensador italiano. Assim, pelo 

industrialismo, o homem se afasta cada vez mais de sua dimensão genérica, subsumindo-se 

gradativamente à lógica do capital.  

 Em verdade, com as economias arruinadas no pós-guerra (1945), o modelo 

fordista expandiu-se visivelmente. Tal expansão se deveu, sobretudo, ao crescente ciclo de 

recuperação das cadeias produtivas do capital. Com o crescimento da economia mundial 

daquele momento histórico, o fordismo aliou-se proficuamente com os postulados do 

economista inglês John M. Keynes. Segundo Harvey, uma vez que este defendia a redução 

do volume da poupança em geral, objetivando o aumento do consumo e do investimento 

produtivo. Tal mecanismo, segundo Keynes, somente seria possível com uma política de 

incentivo à demanda agregada e de controle de salários, numa distribuição da riqueza que 

viesse a incentivar o consumo
89

.  

 As economias centrais capitalistas tiveram um surto significativo de 

crescimento no período que vai de 1945 a meados dos anos setenta, quando, então, há o 

desembocar de uma ―nova‖ crise. Tal crise é deflagrada, segundo muitos analistas, pelo 

aumento maior dos salários em relação à produtividade, o que fez decrescer a taxa geral de 

lucros. Para conseguir aumentar novamente seus lucros, as empresas, principalmente nos 

EUA, começam a elevar o preço de seus produtos, o que acarretou inflação e prejudicou as 

exportações. Houve, então, uma tendência das empresas transferirem linhas de produção 

inteiras para outros Países cujos custos da força-de-trabalho fossem menores (como no caso 

do Brasil). Esse fenômeno, se por um lado propiciou a industrialização tardia de algumas 

economias periféricas, por outro gerou um conflito entre o Estado e o capital transnacional 

nas economias centrais, posto que a evasão de divisas, via transferência de produtividade e 

de aplicações no EuroMercado
90

, tinha reflexos na balança de pagamentos destes Países. 

                                                           
89

 Evidente que tal distribuição de riqueza não foi ―bancada‖ tão somente pelos capitalistas, coube ao Estado 

participar de tal tarefa. A aplicação de tal política ocasionou endividamentos crescentes, mas, segundo 

Keynes, poderiam ser contidos com doses suaves de inflação, o que era ruim, porém considerado um ―mal 

menor‖ do que uma crise de superprodução.  
90

 Tipos de aplicações mais comuns nas décadas de 70 e 80, em instituições não reguladas por bancos 

centrais, instituições ―Off-Shore‖. 
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 Outro fator que contribuiu para deflagração da crise foi a deliberação, por parte 

da OPEP (Organização de Países Produtores de Petróleo), de um aumento significativo do 

barril de petróleo no início e no final dos anos setenta. Estava configurada, então, a crise do 

modelo Keynesiano–Fordista, ou seja, uma crise generalizada do modelo econômico 

mundial, fazendo emergir um quadro de estagnação econômica associada à inflação em 

diversas economias do mundo.  

 Todavia, parece que tais acontecimentos – transferência de linhas de produção, 

salários em alta, taxas de lucros decrescentes e aumento do barril do petróleo – foram mais 

reflexos do que propriamente causa da chamada ―crise do petróleo‖. Na realidade, ocorreu 

uma profunda redução do ritmo da expansão do capital produtivo, em proporções mundiais. 

Tal redução, como decorrência do avanço da composição orgânica do capital ao longo do 

século passado, em especial após a Grande Depressão, até o início dos anos setenta. Este 

avanço das forças produtivas produziu um crescimento deveras acentuado da capacidade 

instalada da produção mundial, sem que isto fosse acompanhado da correspondente 

expansão da demanda efetiva global. Com efeito, assistiu-se a uma crise de superprodução 

da economia mundial de proporções, até então, desconhecida.   

 O capital, em momentos de crise, tem acionado forças de contratendência. 

Contudo, a partir de meados dos anos oitenta e começo dos anos noventa, começa a se 

remodelar uma nova alternativa à tendência imanente de queda na taxa de lucro. O capital 

busca, então, novas alternativas no cenário econômico e político mundial, dando início a 

mais um ciclo de reestruturação técnico-organizacional da produção capitalista. Surgem 

como contratendências do capital a reestruturação produtiva aliada à microeletrônica, a 

reorganização do trabalho e, no campo político, a redefinição do papel do Estado, com o 

―neoliberalismo‖ questionando a manutenção dos direitos trabalhistas e sociais.  

 Atualmente, o modelo de gestão mais usual ainda é o fordismo, embora este 

tenha passado por inúmeras adaptações. A rigor, tem-se dado ênfase significativa aos 

chamados ―modelos flexíveis‖ de gestão de trabalho. Tais modelos podem ser considerados 

parte de um processo de reestruturação produtiva. Isto é, formas mais ―flexíveis‖ de 

gerência de força-de-trabalho, conforme a exigência do capital. Quiçá, pode-se considerar o 

momento atual como um estágio de transição do fordismo tradicional para uma nova etapa 

da ―reestruturação produtiva‖, em que se tem um patamar produtivo mais complexo, 



206 

 

erguido a partir da nova composição orgânica do capital. Tais inovações na composição 

técnica do capital exigem uma contínua reelaboração das formas de gestão de trabalho. 

Com efeito, as transformações na base técnica, ocorridas num passado recente, exigem do 

capital inovadoras políticas de gerenciamento de produção e de pessoal. Surgem, neste 

cenário, novos complexos ideológicos, consagrando cada inovação gerencial como o marco 

zero da ―nova civilização‖ do capital, às quais todos devem se adaptar sem restrições. Neste 

cenário, surgem os ―modernos‖ trabalhadores flexíveis, aptos a realizar várias tarefas, quase 

que instantantaneamente. O desperdício não é tolerado, analogamente, no âmbito do 

capital, tal fato pode ser comparado ao pior dos crimes. Nascem e morrem, hodiernamente, 

as reengenharias industriais e as reestruturações produtivas, como exigências do 

metabolismo orgânico do capital. 

 A partir das condições encarnadas pela transnacionalização do capital e da 

financeirização econômica, as empresas passam a atuar no patamar de ―produção enxuta‖ 

(ou lean production91). Tal ―produção enxuta‖ - sem desperdícios e sem formação de 

estoques - confere conseqüências diretas para as relações de trabalho. Há, de fato, com 

estas mudanças, no mundo do trabalho atual, um número crescente do contingente de 

desempregados estruturais, convivendo com a presença de inúmeras formas de trabalho 

precarizadas, inclusive, com o aumento dos casos de terceirização radical. Quiçá, pode-se 

afirmar que a transnacionalização do capital - com suas constantes adaptações produtivas 

ao maquinário de última geração - representa uma ofensiva do capital na ânsia por 

acumulação, com uma clara debilitação do mundo do trabalho. 

 Tal ofensiva partiu do avanço tecnológico, sobretudo, com a Terceira 

Revolução Técnica, exigindo inovadoras formas de gestão nas empresas. Uma das 

conseqüências desta dinâmica foi um ataque às garantias e direitos dos trabalhadores, 

conquistados a partir do término da Segunda Grande Guerra, com o Welfare State
92,

 nos 

Países desenvolvidos, e legislação específica, como a CLT, no caso brasileiro. Paralelo a 
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 Produção enxuta, caracterizada pela inserção de novos modelos gerenciais de acumulação flexível: 

produção sem formação de estoques e com a presença de mão-de-obra flexível. 
92

 Modelo de estado em que se restringe a poupança e incentiva-se o consumo, num ambiente, em tese, de 

pleno emprego e garantias sociais para população. 



207 

 

esse processo, há de se ressaltar a ofensiva do projeto neoliberal
93

, iniciando no Chile do 

ditador Pinochet, no início da década de setenta do século passado, e depois  capitaneado a 

partir do governo Reagan nos EUA, e Thatcher, na Inglaterra, no final dos anos setenta. O 

projeto neoliberal deu suporte no nível político ao avanço do capital sobre o mundo do 

trabalho. Emerge, daí, uma ―nova‖ direita disposta a expressar o desejo dos grandes capitais 

mundializados, como nos casos da indústria petrolífera, dos grandes Bancos Internacionais 

e da Grande Indústria Armamentista.  

 A reestruturação produtiva, em termos atuais, pode ser sintetizada como o 

conjunto de medidas tomadas pelo capital para gerar maior produtividade aliada a um 

conceito de ―qualidade‖ dos produtos, na busca pela ―hegemonização‖ no mercado 

mundial. Tais medidas de adaptação são orquestradas em tempo de mundialização do 

capital, em que as produções das empresas tendem a concorrer agudamente no mercado 

global. 

      A produção por escopo, como já foi comentado, age em detrimento da 

formação de estoques, significa dizer uma produção flexível, baseada na estimativa da 

demanda. Neste sentido, pode haver necessidade, dependendo da época, de maiores ou 

menores contingentes de trabalhadores, tanto nos serviços como na indústria. O que exige a 

formação de força-de-trabalho igualmente ―flexível‖. É neste instante que se torna salutar 

para o capital aumentar o número de trabalhadores terceirizados como os estagiários, os 

subcontratados, os part-times e outras ―novas‖ formas de relação de trabalho. A inserção de 

novas formas de controle de qualidade, utilizadas a partir de novos modelos de gestão, 

também, configuram uma ―mudança‖ no padrão do novo trabalhador. Do trabalhador é 

exigida uma atenção extrema, ao mesmo tempo em que também executa as tarefas 

instantaneamente com o controle da qualidade dos produtos oriundos do seu trabalho, ao 

passo que também executa – quase que simultaneamente – inúmeras tarefas. Estas novas 

atribuições e posturas conferidas aos ―novos‖ trabalhadores permitem a eliminação de 

inúmeras funções antes existentes no organograma produtivo das empresas, sobretudo, 

cargos de gerência intermediária e de inspetores da qualidade.       
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 Contrapondo-se ao Welfare State, o modelo de estado neoliberal caracteriza-se pela desregulamentação 

econômica, incentivando o livre comércio. Com a diminuição da interferência do estado na economia. 
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 Na concepção tradicional de se analisar as transformações produtivas do 

capital, com o surgimento do paradigma das novas tecnologias e dos novos modelos 

gerenciais, aparecem dois segmentos básicos de trabalhadores: i) aqueles altamente 

qualificados, multifuncionais, capazes de integrar num só momento elementos do trabalho 

material (execução) e do trabalho imaterial (concepção e desenvolvimento). Estes 

indivíduos são capazes de propor e executar tarefas, dar ou receber ordens. Para estes são 

reservados os setores centrais da empresa. São estes segmentos os melhores remunerados 

em relação ao restante dos trabalhadores, dividindo, com freqüência, inúmeros 

―privilégios‖ - (ii) Um segundo segmento de trabalhador é caracterizado por aqueles que 

executam as tarefas simplificadas, sendo profissionais das atribuições  ―não-fins‖ no âmbito 

da cadeia produtiva das empresas. Eles trabalham, em muitos casos, em segmentos 

periféricos das grandes empresas, como subcontratados, terceirizados, contratos 

temporários e outras formas precárias de relação de trabalho. Na maioria das vezes, estes 

trabalhadores não contam com planos dignos de seguridade social e representam uma 

espécie de força-de-trabalho deveras volátil.         

 No entanto, parece existir uma inconsistência conceitual em se conferir 

estaticamente esta divisão dos trabalhadores em dois grandes pólos: um altamente 

qualificado e outro desqualificado. Neste sentido, há de se ressaltar – que em virtude do 

avanço tecnológico - as tarefas que antes exigiam um grau alto de dificuldade para suas 

execuções, bem como, máquinas que necessitavam de um trabalhador mais qualificado para 

operá-las, tendem a diminuírem suas respectivas complexidades, em termos de interação 

com o homem. Com a tendencial substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, o que 

se observa é uma dinâmica de qualificação crescentemente desqualificante do trabalho, 

tornando este tendencialmente redundante em termos da produção da riqueza. Tal tendência 

de obsolescência do trabalho vivo, no limite da acumulação do capital, envolve tanto os 

trabalhadores considerados ―de menor qualificação‖ como os tidos enquanto 

―superqualificados‖. Pode-se tomar, como exemplo, os serviços executados por um caixa 

de banco. Hoje este trabalhador dificilmente realiza tarefas como as de adição/subtração, ou 

mesmo de contabilização e de escrituração como antes. Estas tarefas praticamente estão 

extintas da rotina do universo bancário atual. Estes trabalhadores realizam atualmente 

tarefas bem mais simples, sendo constantemente auxiliados por modernas máquinas 
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automatizadas, o que não significa, na maioria dos casos, menor intensidade do trabalho. 

Esta exemplificação, parece constatar a tendência da simplificação dos serviços bancários, 

resultando numa constante ameaça aos trabalhadores, inclusive, dos segmentos 

considerados centrais dessas empresas. 

 Existe um aspecto da reestruturação produtiva moderna que merece especial 

destaque: a cooptação da subjetividade do trabalhador. Nota-se que por intermédio de 

novas políticas de gestão do trabalho, em que se destacam os métodos de círculo de 

controle da qualidade (CCQs) e o toyotismo, trabalha-se no sentido de transformar a 

percepção dos trabalhadores, tornando-os mais proativos, autoconscientes de suas tarefas e 

envolvidos com os objetivos da empresa. Toda esta mudança comportamental do 

trabalhador objetiva, primordialmente, a captura de sua subjetividade aos interesses do 

capital. É propósito do capital que o trabalhador o reconheça como ―parceiro‖ e esteja 

embuído da vontade de colaborar com a sua acumulação. Com isto o capital objetiva a mais 

radical forma de assentimento operária, em tempo de subsunção subjetiva do trabalhador ao 

maquinário. De fato, isto pode se traduzir numa ofensiva para embotar a ―consciência de 

classe‖ do trabalhador, afastando a classe trabalhadora de sua missão de transformação 

societal. Em resumo, para inviabilizar a passagem ―da classe em si‖ para ―classe para si‖, 

da qual falava Marx.           

 O apropriar-se da subjetividade operária não foi só conveniente, mas bem-vindo 

para os interesses de levar ao limite a acumulação flexível do capital. Historicamente, o 

apropriar-se do saber operário foi de suma importância para o capital, não somente para se 

ter um maior controle da produção, mas também, para o sistema de maquinaria que passou 

a absorver atividades e o saber do trabalho Desse modo, a própria subjetividade do 

trabalhador é alienada pelo capital - ―Ao mesmo tempo, como o sujeito é transformado em 

objeto, o objeto que o sujeito produz, o capital, é transformado no sujeito da sociedade‖. 

(Antunes, 1999:132). Na atualidade, as máquinas tornam-se mais ―inteligentes‖ e 

imprescindíveis para acumulação flexível.           

 Kaoru Ishikawa, um dos introdutores do sistema CCQ – Círculo de Controle da 

Qualidade, no Japão dos anos 50, no livro ―Controle de Qualidade Total à Maneira 

Japonesa”, deixa claro a condição sine qua non, para o sucesso do programa de controle de 

qualidade, o envolvimento absoluto do trabalhador. Ele expõe, na obra acima, os sucessos 
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dos CCQ no Japão a partir de todo um programa envolvendo administradores, engenheiros, 

operários e o próprio governo. O autor comenta: 

 

Ao fabricar produtos de alta qualidade com garantia total de qualidade, 
os papéis desempenhados pelos operários não podem ser esquecidos. Os 
operários são os que realmente produzem, se os operários não forem 
bons no que produzem, o CQ não poderá progredir. (ISHIKAWA, 

1991:21) 

            

 Ishikawa comenta, ainda, as vantagens encontradas, no Japão, para a 

implementação do CCQ. Relata o empenho institucional do governo, as vantagens da 

remuneração variável, o desempenho dos operários nos estudos dos CQ
94

. E, sobretudo, a 

presença de um sindicalismo de empresa, em detrimento de um sindicato por categoria 

(para o autor este último ―é simplesmente arcaico‖). Nota-se, portanto, a antipatia dos 

setores gerenciais, das novas formas de gestão, pelo sindicalismo classista. De certo, a 

razão deste fato é imaginável: a concorrência pela subjetividade do trabalhador, em que 

alguns sindicatos classistas, mesmo em crise, podem tornar-se um empecilho à plena 

expansão do capital.  

 Inegavelmente, o modelo japonês representou um inovador modelo de gestão 

no âmbito empresarial. O sucesso em termos de ampliação da produtividade no modelo 

japonês confere uma constatação da superação da técnica empreendida, até então, em 

termos de organização do trabalho. Talvez, o modelo japonês de just-in- time  – produzir no 

justo tempo - expressou, à época, o padrão mais produtivo em termos de interação do 

homem com a máquina moderna. Pode-se além do CCQ, citar a disposição em forma de 

―U‖ estabelecidas para o maquinário, permitindo que um trabalhador pudesse operar mais 

de uma máquina, quase concomitantemente. A valorização do trabalho em equipe na 

produção por células, quiçá tenha marcado eficazmente a flexibilidade conferida ao 

trabalho, em consonância ao maquinário flexível. Outro fator que pode ter influenciado na 

superação da média da produtividade mundial pelo trabalhador japonês, à época, foi 

justamente a maneira como estes eram selecionados. No Japão, segundo Ishikawa, nos 

                                                           
94

 Para Ishikawa é preciso educar o trabalhador, para depois modificá-lo. Nas palavras do autor: ―Precisamos 

fazê-los pensar, e em, seguida mudar seus padrões de pensamento‖. (Idem, p.40). 
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processos seletivos, predominava-se a qualificação direcionada para a função. Assim, por 

exemplo, para a linha de montagem automotiva, observava-se enfaticamente a habilidade 

manual do candidato, dando menor importância ao seu grau de instrução. Enfim, foram 

inúmeros fatores que contribuíram para que, sob um mesmo patamar tecnológico, o modelo 

japonês desponta-se como alternativa mais produtiva, afirmando-se enquanto técnica eficaz 

de gestão do trabalho e da produção. Então, desta forma, fica patente que o ―avanço 

tecnológico‖, aqui referido, não leva em consideração somente o avanço da maquinaria. 

Conforme Castoriadis, a ―técnica‖, também, guarda relação com as inovações no âmbito da 

organização social, nas palavras do autor: 

 

 (...) de todas as técnicas, a mais importante é a própria organização 
social, o mais poderoso aparelho já criado pelo homem é a rede das 
relações sociais. É claro, é preciso reconhecer que essa rede é a 
instituição, e a instituição é muito mais e outra coisa do que a técnica, 

mas contém indissociavelmente a „técnica social‟ - a racionalização das 
relações entre homens tal como é constituída pela sociedade considerada 
- e é impossível sem ela.  (CASTORIADIS, 1997 : 309). 

           

 Pode-se constatar, contudo, que as metamorfoses do mundo do trabalho, 

advindas da reestruturação produtiva e da nova forma de acumulação do capital têm 

contribuído para abalar as garantias sociais. A terceirização atomiza diversos segmentos de 

trabalhadores. As crescentes taxas de desemprego confirmam a exclusão crescente de 

massas de trabalhadores do processo produtivo. O avanço do capital se mostra decidido a 

diminuir gradativamente as garantias sociais do Welfare State e da legislação específica, em 

quase todo mundo. Todos estes motivos fizeram o movimento sindical entrar em crise, 

manifestada no início na Europa na década de oitenta. Depois, no Brasil, de forma mais 

contundente, nos anos noventa.           

 Alves e Antunes parecem convergir quanto à  caracterização da crise sindical 

no Brasil. Para os autores a crise possui duas caracterizações básicas: a primeira está ligada 

às reduções das taxas de sindicalização, decorrente da fragmentação da classe trabalhadora 

e do desemprego estrutural. Inúmeros motivos são apontados como decisivos para o 

enfraquecimento dos sindicatos em termos de perda no número de associados Perde-se, 

desta forma, contingentes de trabalhadores nas bases, e com isto, os sindicatos se 

enfraquecem até mesmo pela retração financeira e por diminuição da representação política.          
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 A segunda caracterização, ainda mais grave, na visão dos dois autores, trata-se 

da opção político-ideológica, da maioria dos sindicatos modernos. Expressa a reconhecível 

inabilidade de ampliar a compreensão quanto aos desdobramentos da crise do capital. O 

movimento sindical se apoiou numa alternativa defensiva, de acomodação, e, muitas vezes, 

de aliança com o capital. Numa postura de cariz claramente social-democrata, a maioria dos 

sindicatos abandonou a perspectiva do rompimento com o capital para assumir uma postura 

de negociação ―mesocorporativa‖, imbuindo-se numa perspectiva neocorporativa. Assim, 

os sindicatos tentam imprimir uma postura mais ―propositiva‖ frente ao capital, tentando 

refreá-lo e torná-lo menos cruel. O surgimento (ou intensificação) de acordos setoriais (por 

categoria ou por empresas) tende a dividir o movimento dos trabalhadores, e por este viés, 

perde-se de vista a perspectiva classista. Neste sentido, o movimento dos trabalhadores se 

torna ainda mais frágil e suscetível ao domínio do capital. A este respeito, comenta Alves: 

 

O cerne essencial e determinante da crise do sindicalismo moderno no 
limiar do século XXI é a instauração do complexo de reestruturação 
produtiva, capaz de impulsionar e desenvolver o novo (e precário) mundo 

do trabalho. É uma crise do sindicalismo moderno que deve ser 
apreendida não apenas em seus aspectos socioinstitucionais, com o 
declínio de representação sindical (...), mas, notadamente em seus 
aspectos políticos-ideológicos (o surgimento de estratégias 
neocorporativas, de colaboração com o capital). Essas estratégias 
caracterizam uma crise do sindicalismo de novo tipo, de raiz estrutural 
(em que são postos, de modo pleno, os limites de uma práxis sócio-

histórica que permanece meramente no interior da lógica da 
mercadoria). (ALVES, 1999:83) 

          

  A multidimensionalidade de fatores que geraram a crise do sindicalismo vão, 

ainda, muito além, das apontadas acima. Tem-se, ainda: a dispersão de trabalhadores do 

setor industrial para o setor de serviços; ocasionado principalmente pela terceirização, o 

que dificulta a organização dos trabalhadores por categoria (forma convencional de 

organização sindical); o avanço tecnológico poupador de força-de-trabalho; as novas 

formas de gestão, como vimos, embuídas de melhorar o relacionamento patrão-empregado, 

evitando que reivindicações cheguem aos sindicatos; concorrência intrafirma, como a 

forma de remuneração variável; desmoronamento ideológico do dito ―socialismo real‖, com 

o enfraquecimento de muitos partidos de esquerda; a relevância das concepções do ―bem-
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estar‖ individual (como as teorias de auto-ajuda). São só alguns aspectos das dificuldades 

dos organismos sindicais na mobilização dos trabalhadores. Sem comentar, ainda, a questão 

legislativa que institucionaliza, no caso brasileiro, a unicidade sindical por categoria.  

 Na óptica de Alves, para a superação da perspectiva do globalismo econômico e 

da reestruturação produtiva do capital, há de se buscar uma política de combate ao 

neoliberalismo, dentro de uma estratégia socialista que possibilite frear a voracidade do 

avanço do capital. É preciso, para o autor, moldar-se, urgentemente, uma estratégia 

socialista de feição anticapitalista. O autor relembra, que no século XXI, a estratégia maior 

do capital é a conquista da subjetividade do trabalhador. Nesse sentido, relembra a função 

do ―intelectual orgânico‖, como ―coligado‖ à causa dos trabalhadores assalariados. Assim, 

fornecer-lhes a crítica necessária para a retomada da ―luta‖ do ponto-de-vista classista, no 

eterno ―antagonismo universal entre capital e trabalho‖. 

 Neste sentido, percebe-se, em Alves, uma disposição emancipatória sob a 

perspectiva da ―luta de classes‖. Todavia, esse autor, relata inúmeras dificuldades para a 

organização da classe trabalhadora no âmbito do capitalismo contemporâneo, sobretudo, o 

desemprego estrutural e a fragmentação das formas de trabalho. Uma das preocupações 

recorrente em Alves está centrada no processo de subsunção real da ―classe operária‖ frente 

ao capital, inclusive, tendo como conseqüência a ―cooptação‖ do movimento sindical, antes 

combativo hoje ―mesocorporativo‖. No entanto, mesmo constatando essa série de reveses, 

do ponto de vista do ―trabalho‖, nosso autor parece não enxergar outra opção emancipatória 

para além do operariado como agente a priori da revolução, tal como atuava o movimento 

revolucionário do século XIX.  

 De fato, percebe-se, hoje, uma série de obstáculos que impossibilitam a 

consumação das lutas de faces anticapitalistas, a partir da ação dos sindicatos dos 

trabalhadores ―organizados‖. Na realidade, as demandas dos movimentos dos trabalhadores 

organizados, em sua maioria, não refletem mais do que às reivindicações de ordem das 

cláusulas econômicas ou a manutenção dos postos de trabalho. Com a ofensiva tecnológica 

e científica sobre a produção, o que se percebe é uma redução crescente desse contingente 

que se pode chamar de trabalhador organizado, numa perspectiva de luta classista. 
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 Nesta sociedade capitalista desenvolvida do ponto de vista tecnológico, há de se 

compreender algumas atitudes - por parte da classe trabalhadora – que mais podem parecer 

uma ―colaboração‖ entre os pares opostos, capitalista e trabalhador. Talvez, objetivando 

suas respectivas ―manutenções‖, como ―incluídos‖ decentes no sistema do capital, trabalho 

e capital, muitas vezes, convergem em seus objetivos. Nessas circunstâncias, o trabalhador 

se ―obriga‖ a certa parceria com o capital. Em primeiro lugar, porque ele é um componente 

da produção, agora, bem mais facilmente monitorado do que outrora. Em segundo lugar, 

pode-se, em muitos casos, identificar o interesse mútuo entre patrão e empregado, nas 

dinâmicas da concorrência intercapitalista cujo objetivo central é a ―sobrevivência da 

empresa‖. O sistema do capital, em sua dinâmica de dominação abstrata, imprime uma 

contínua encarnação de uma ―impessoalidade‖ quase ―objetiva‖, obstacularizando, 

incisivamente, a identificação dos seus inimigos a priori.   

 Talvez, esses dois pólos - capital e trabalho – sejam guiados por um mesmo 

fim: a apropriação crescente e insaciável de dinheiro. Evidente que nessas circunstâncias a 

distribuição da riqueza é amplamente vantajosa para os detentores do capital, não estando 

estes, todavia, imunes a falências e quebradeira generalizada em épocas de crises. Na 

realidade, todavia, o que se pode constatar é uma aproximação gradual entre os 

trabalhadores ―organizados‖ e a classe patronal. Quiçá, essa aproximação sugira uma 

―identificação‖ das classes, revelando serem, no capitalismo atual, ―faces de uma mesma 

moeda‖.    

 Acerca da impessoalidade crescente da dominação social do capital, pode-se 

retomar a leitura atenta dos capítulos XI (Cooperação Simples), XII (Divisão do Trabalho e 

Manufatura) e XIII (A Maquinaria e a Grande Indústria), de O Capital, Volume I. É 

possível perceber, em tais passagens, que ao se desenvolver tecnologicamente o sistema, a 

dominação do capital vai assumindo um grau crescente de impessoalidade nas relações 

sociais de produção.  

 Hodiernamente, acirra-se, deveras, de forma mais acentuada, a concorrência 

entre semelhantes do tipo intercapitalista (empresa X empresa) e entre os próprios 

trabalhadores (neste caso podendo assumir o caráter intrafirma e, como é comum, 

interfirmas). Assim, o capital atinge plenamente seu objetivo de subjugar à sua dominação 



215 

 

―quase objetiva‖ patrões e empregados. Quem sabe, desde há muito, o trabalhador deixou 

de encarnar o sujeito a priori da revolução, estando subjugado às determinações do capital.     

 João Bernardo aponta, neste sentido, que o maior equivoco do movimento 

sindical está na absorção da própria lógica do capital. Para o autor, os sindicatos 

absorveram, em sua maioria, o mesmo conceito de ―eficiência‖ das empresas. Neste 

sentido, lembra uma série de demissões orquestradas por muitos sindicatos, inclusive, 

filiados à Central Única dos Trabalhadores – ligada à esquerda brasileira. O autor ainda 

revela que dos 2.400 sindicatos ―cutistas‖ apenas novecentos cumprem rigorosamente a 

orientação de não terceirizar parte de suas atividades. Acerca das muitas ―reestruturações 

produtivas‖ ocorridas nos sindicatos brasileiros, Bernardo chama à atenção para o 

depoimento - do então presidente da CUT – Vicentinho, justificando o enxugamento da 

central, o sindicalista afirma que ―tínhamos mais pessoas do que o necessário‖. Este 

assunto ainda foi pauta de um artigo publicado no jornal O Grito, em abril de 1995, de 

autoria do articulista Edson Monteiro, cujo título era ―PT se confronta com a tal 

modernidade‖, aqui, este autor relata a demissão de 30 funcionários da Central, que possuía 

um contingente de 132 funcionários.    

 Pode-se constatar, portanto, as enormes dificuldades organizativas dos 

sindicatos na perspectiva de formar, sob seu raio de ação, um coletivo de trabalhadores 

combativos ao capital. Quiçá, até mesmo permita-se inferir acerca da impossibilidade deste 

tipo de organização sindical como potencial oponente da acumulação capitalista, como 

podia se notar nos tempos de taylorismo-fordismo. Porém, isto não quer dizer que está 

decretada a impossibilidade de uma organização contestadora por parte da chamada 

―classe-que-vive-do-trabalho‖ e, igualmente, do conjunto da sociedade ante as pretensões 

hegemônicas do capital. Torna-se cada vez mais crucial a interpretação do momento sócio-

histórico do capital, através da crítica contestadora do valor, na qual a concepção dialética, 

de tempo-espaço dialético, contenha uma ação emancipatória precisa e eficaz
95

. 
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 Talvez, vislumbram-se, neste cenário, duas alternativas ao movimento sindical, e, em última instância a 

―classe-que-vive-do-trabalho‖: i) Da passividade e do bom convívio com o capital, no qual os sindicatos 

tonar-se-iam seus ―parceiros‖ de sua da dominação abstrata. Tal postura, de conciliação com o capital, 

inclusive, já ocorre no sindicato-empresa japonês e em inúmeros outros casos de forma disfarçada ou não. 

Assim, institucionaliza-se, de vez, o viés da submissão do trabalhador ao capital. ii) Da busca para a 
solidariedade social com todos os que são vítimas do domínio da lógica do capital, recriando um projeto de 

inclusão societária e comunal. Tal unidade social, assim constituída, teria todos pré-requisitos dialéticos de 



216 

 

   

CAPÍTULO 4: CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS DO AVANÇO TECNOLÓGICO NO  

SETOR BANCÁRIO:  A NOVA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CAPITAL E 

TRABALHO NO   SETOR BANCÁRIO SOB OS IMPERATIVOS DA 

AUTOMAÇÃO 

 

          “Mesmo na noite mais triste, 

           Em tempo de servidão, 

           Há sempre alguém que resiste,  

                       Há sempre alguém que  diz  não!” 

        Manuel Alegre (poeta português)  

         
 

 Nesse capítulo, serão abordadas, em linhas gerais, as conseqüências do avanço 

tecnológico no setor bancário, tomando como fontes inspiradoras principais Marx, 

especialmente nos ―Grundrisse‖ Volumes I e II; e István Mészáros, em ―Para Além do 

Capital‖. Nessa perspectiva, será discutido o intenso avanço dos processos micro-

eletrônicos no âmbito do segmento bancário. Esse incremento tecnológico é possibilitado 

pela crescente incorporação da ciência ao processo produtivo, e, de forma análoga, esta 

sofisticação de máquinas e equipamentos abrange contundentemente o setor bancário. A 

rigor, no desenvolvimento do processo tecnológico da maquinaria, constata-se uma 

crescente transferência de atividades e saberes do trabalho bancário para a esfera das 

máquinas. Expressa-se, a partir daí, uma crescente substituição do ―trabalho vivo‘ (homem) 

pelo ―trabalho morto‖ (máquina). Esse fato repercute diretamente no segmento bancário, 

revelando-se como essência de problemas sociais graves, como o desemprego estrutural.  

 Em nossas reflexões, partimos de um pressuposto: o setor bancário configura-se 

como um setor emblemático quanto aos investimentos em tecnologia e ao número crescente 

de demissões anuais na categoria. É reveladora a constatação que, ano após ano, uma massa 

de trabalhadores não mais se apresenta funcional para o processo de trabalho nos bancos. 

Na realidade, no âmbito do trabalho bancário, as qualificações pretéritas perdem valor, 

surgindo novas exigências amparadas nas demandas do ―mercado‖, como no caso típico do 

                                                                                                                                                                                 

alçar um projeto para além do capital, de cariz socialista. Nos limites desta Tese, não cabe o desenvolvimento 
mais aprofundado desta questão.   
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―bancário-vendedor‖. As tarefas se tornam mais simplificadas, permitindo a substituição 

gradual de bancários por terceirizados. Assim, muitos trabalhadores do setor bancário são 

excluídos do mercado de trabalho e jogados na ―vala comum do assistencialismo social‖. 

 Outra conseqüência do avanço tecnológico no setor bancário é a visível e 

crescente absorção, pela maquinaria, de tarefas e saberes, preteritamente sob domínio dos 

trabalhadores bancários. A rigor, no caso do segmento financeiro, as qualificações antes 

exigidas para execução das tarefas são continuamente simplificadas pelo incremento 

tecnológico. As antigas atribuições bancárias que exigiam qualificações específicas – como 

o domínio das técnicas de escrituração contábil – são, gradualmente, substituídas por outras 

habilidades, como a aptidão para venda de produtos e serviços. Na realidade, esse processo 

de simplificação das tarefas contribui para uma maior acentuação da vulnerabilidade do 

mundo do trabalho, posto que permite uma fragmentação social do trabalho. Com efeito, 

hoje existem no universo bancário inúmeras categorias e subcategorias de trabalhadores, 

podendo-se, basicamente, qualificar desta maneira: o ―velho bancário‖, o ―novo bancário‖ e 

os terceirizados em geral, com enfoque específico nos estagiários e correspondentes 

bancários.       

 É imprescindível, para o entendimento analítico, realizar uma breve discussão 

acerca do avanço tecnológico no setor produtivo, identificando alguns aspectos 

preliminares, tendo em vista esclarecer as causas estruturais às quais estão submetidas a 

acumulação e a centralização do capital  na contemporaneidade. Como também as possíveis 

conseqüências do incremento tecnológico no setor financeiro. Vale ressaltar que se trata de 

um esboço incipiente cujas considerações ainda estão em fase de maturação teórica e 

analítica, requerendo maiores aprofundamentos por intermédio de exploração bibliográfica 

e incursões empíricas.  

 Marx analisa a relação existente entre o avanço da ciência e da tecnologia - 

incorporada à produção - e a crescente obsolescência da forma valor. Existe, para o autor, 

uma contradição imanente no metabolismo do capital entre o avanço da composição 

orgânica do capital e a produção do valor. Ao passo que orienta o aumento do capital fixo e 

a diminuição do capital variável, o capital não pode deixar de prescindir deste último, posto 
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que somente o capital fixo não resguarda possibilidades de geração de mais-valia
96

, que em 

última instância é a fonte do lucro no capitalismo. No entanto, contraditoriamente, o 

sistema do capital tende a tornar o trabalho humano crescentemente supérfluo na esfera da 

produção, conferindo às máquinas o posto de principal fonte da produção da riqueza. 

Segundo Marx, nesta nova ordem do capital:  

 

 A atividade do operário, reduzida a uma pura abstração, é em todos os 
sentidos determinada pelo movimento de conjunto das máquinas; o 
inverso não é verdadeiro. A ciência, através da construção da máquina, 
obriga os elementos inanimados desta a funcionar como autômatas úteis. 
Essa ciência, portanto, não existe mais no cérebro dos trabalhadores; 
pelo contrário, através da máquina, ela age sobre estes como uma força 

estranha, como o próprio poder da máquina. 

A apropriação do trabalho vivo pelo trabalho objetivado – da força e da 
atividade valorizadoras do valor em si – é inerente à natureza do capital. 
Ora, na produção baseada na maquinaria, ela torna-se a natureza do 
próprio processo de produção, tanto no que se refere aos seus elementos 
físicos como ao seu movimento mecânico. (MARX, 1980: 39)  

 

 No atual cenário, a automação se revela, por esse viés, a forma mais acabada de 

capital fixo dentro do sistema. O trabalhador passa a ser um mero acessório no processo 

produtivo, as pretéritas formas de trabalho, no âmbito da produção, tendem a se extinguir, 

assumindo a máquina o papel de maior destaque na esfera produtiva. O trabalhador, 

tendencialmente, restringe-se à manutenção do maquinário e ao abastecimento de matéria-

prima. A máquina passa, gradativamente, a acumular o conhecimento do trabalhador, passa 

a ter ―alma‖. A incorporação da ciência se direciona objetivando aperfeiçoar cada vez mais 

a potencialidade produtiva da máquina. O capital objetivado (fixo) adquire predominância 
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  Instigantes incursões, ainda sobre este tema, são propostas por Francisco J Teixeira. Este autor infere sobre 

uma nova forma de cooperação a qual ele denomina de complexa: para ele atualmente há uma tendência à 

centralização radical do capital, o que tende a reunificar as esferas da circulação e da produção. Para tanto o 

autor cita o enorme número de fusões ocorridas na história recente do capitalismo, como indício dessa 

tendência. Teixeira constata que o ciclo de reprodução do capital tende a ficar cada vez mais curto, devido a 

inerente dificuldade da consumação da mais-valia produzida. De outra forma, pode-se dizer que a 

reunificação das esferas da economia, como setor financeiro e indústria, está intimamente ligada à tendente 

inflexão do capital em reproduzir-se, dadas suas próprias contradições internas, como a da necessidade de 

produzir cada vez mais, e com menos capital variável, sem que isto interfira na manutenção de suas taxas de 
lucro. 
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na produção, em detrimento do capital variável. Ocorre a ―dominação‖ do ―morto‖ sobre o 

―vivo‖.  

  Há, contudo, de se indagar: o sistema capitalista tende a tornar ilimitada a 

capacidade instalada de produção? Caso essa tendência seja concretizada, há de se intuir 

que as crises de superprodução tendem a emergir amiúde.  

 Na lógica do capital, o trabalho tende a perder a condição de maior produtor da 

riqueza, uma vez que a própria acumulação impõe uma subordinação do trabalho à lógica 

da aplicação científica, objetivando aumentar o poder da máquina, desvalorizando a 

importância da força-de-trabalho. É bom salientar que as máquinas não são em si garantia 

de manutenção de alta lucratividade. Por mais que o capital fixo ganhe importância na 

produção, o trabalho vivo ainda se reveste como essencial para a produção da mais-valia, 

reafirmando a própria lógica de valorização. 

 Outro aspecto importante é que apesar do aumento da capacidade produtiva, 

poder-se-ia pensar que desta maneira o capitalista se permitiria diminuir a jornada de 

trabalho na produção. Isso não ocorre. Na realidade, o que ocorre, na maioria dos casos, é 

uma intensificação do trabalho, expandido a incidência da mais-valia relativa. Cada vez 

mais o capital intensifica o tempo de trabalho do trabalhador
97

, pois necessita de mais 

sobretrabalho dos trabalhadores empregados. Ao mesmo tempo, o aumento de 

sobretrabalho, aliado a cada vez mais crescentes sofisticações do maquinário, tende a gerar 

crises de superprodução. Ou seja, aciona-se uma tendência de elevação da capacidade 

produtiva instalada, em virtude da maior composição orgânica de capital.  

 A rigor, o desenvolvimento das forças produtivas está submetido ao avanço da 

técnica e da ciência. O capitalismo não pode prescindir do avanço científico e do trabalho 

vivo. Por outro lado, ao aumentar demasiadamente sua potencialidade de produção corre o 

risco eminente de corriqueiras crises de superprodução. Eis, aqui, um dos limites do capital. 

Com efeito, em muitos casos, o capital difunde-se, entravando a expansão das forças 

produtivas.  

                                                           
97

 Aqui não estamos tratando do tempo de trabalho relativo propriamente à jornada de horas trabalhadas, mas 

o gradual aumento da produtividade do trabalhador. 
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 O trabalho, nestas circunstâncias, não pode ser considerado de forma 

individualizada. O desenvolvimento geral do indivíduo social é que determina, agora, a 

produção da riqueza. A mais-valia absoluta perde força. À medida que crescem a 

potencialidades das forças produtivas  diminuem as necessidades de utilização da força 

física do trabalhador. Há a possibilidade real, inclusive, de mais tempo livre e menos 

trabalho. Nestas circunstâncias, o tempo de trabalho do trabalhador tende  a não mais 

determinar a medida da riqueza, repercutindo na crescente obsolescência da forma valor, 

posto que 

 o valor objetivado na maquinaria apresenta-se aí como a 

condição prévia; face a ela a força valorizadora do operário 

individual extingue-se, por infinitamente pequena que se tornou 

(...) Na maquinaria, o trabalho objetivado não é um simples 

produto servindo de instrumento de trabalho; ele é a própria 

força produtiva (...) ele é a transformação histórica dos 

instrumentos de trabalho tradicionais adequados à forma 

capitalista (...) (sic) as forças gerais do cérebro social são 

absorvidas no capital e se opõe ao trabalho (Op. cit. 40). 

 

 No entanto, não faz parte da lógica do capital a emancipação humana por 

intermédio do avanço da tecnologia. Ao contrário, ele tenta submeter tais conquistas da 

humanidade à sua reprodução, gerando ainda mais conseqüências deletérias para o convívio 

social. Conforme comenta Marx: 

 Se o tempo de trabalho é a medida da riqueza é porque a riqueza se 
fundamenta na pobreza, e porque o tempo livre resulta da base 
contraditória do sobretrabalho; por outras palavras: Isso supõe que todo 

o tempo do operário seja considerado como tempo de trabalho, e que ele 
próprio seja reduzido ao nível de simples trabalhador e subordinado ao 
trabalho. (MARX, 1980 : 55) 

 

 Percebe-se, porém, que o problema não é puramente de ordem moral: o 

capitalista para abdicar de ações que venham a conter os seus gastos ou aumentar os seus 

lucros, deve ter em mente os riscos que corre. O capitalista tem a preocupação  de não ser 

dizimado pelos seus opositores em meio à concorrência intercapitalista. Assim,  deve 

sempre raciocinar no sentido de manter ou ampliar sua base de lucro. Caso contrário, está 

fadado à falência. Analisando a partir desse prisma, pode-se observar que tanto o capitalista 
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quanto o trabalhador estão submetidos a uma ordem que não é meramente ―subjetiva‖. 

Estão, em verdade, submetidos a uma mesma lógica - ―a lógica do lucro‖, em que a 

dimensão humana é continuamente desprezada. Para o capitalista não há a preocupação em 

se está fabricando uma bomba atômica ou um remédio. Sua preocupação não se reveste no 

valor de uso que se possa fazer do que se está fabricando, o que lhe interessa é o valor-de-

troca da mercadoria, o quantum de lucro (mais-valia realizada) que ele pode obter. Essa 

operação o capitalista efetua, na maioria dos casos, sem o menor constrangimento moral, e 

inúmeras vezes, até mesmo sem ter ciência da plenitude do processo de valorização. 

  O transcurso histórico da inserção tecnológica na produção demonstra o 

império crescente do maquinário como determinante do trabalho morto sobre o trabalho 

vivo. Isso corresponde à inclusão da ciência como força produtiva. Há uma absorção da 

ciência cada vez mais incidente, no sentido da transmutação dos saberes e habilidades do 

homem para a máquina. Este fenômeno se dá de forma contumaz e parece ser de caráter 

irrevogável. Não se pode atribuir uma valorização negativa ao processo em si, uma vez que 

se poderiam dispensar as agruras de tarefas indesejáveis para o ser humano, transferindo-as 

para máquinas e equipamentos, possibilitando, então, ao homem dedicar mais tempo às 

tarefas ―superiores‖ da arte, da literatura, da filosofia dentre outras. Porém, esse 

inquestionável avanço tecnológico - que poderia ser a redenção da humanidade e levar à 

sua emancipação – tem sido conduzido noutro sentido, quando capitaneado a partir da 

acumulação do capital. De fato, há de recordar as promessas ideológicas, cada vez mais 

distantes, de ―redenção‖ da humanidade pelo avanço da informática, mesmo nos circuitos 

do capitalismo.   

 O paradoxo entre avanço tecnológico e precarização das condições do trabalho 

humano é possível quando as rédeas decisórias das questões humanas estão submetidas aos 

propósitos da acumulação capitalista, em que o ter é bem mais importante do que o ser. 

Nesse sentido, a inserção contínua da ciência como força produtiva faz com que haja uma 

considerável diminuição do trabalho vivo na produção, enquanto há um incremento e uma 

sofisticação do trabalho morto. Conseqüentemente, há uma diminuição do tempo de 

trabalho necessário na produção que não é deduzido da carga horária do trabalhador. No 

ambiente de acumulação do capital, opta-se pela manutenção da jornada de trabalho e se 

recorre a intensos cortes de pessoal, ocasionando uma onda, irreversível, de desempregados 
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em massa. Essa é a lógica básica inerente ao sistema capitalista na atualidade. Porém, 

existem outros desdobramentos que aguçam as reflexões mais críticas. Quais são os limites 

da reprodução do capital nesses termos? Como agir frente a uma lógica desumana de 

exclusão crescente e estrutural de massas de trabalhadores? Quais são as implicações para 

os setores econômicos a partir do império da tecnologia? Como o setor de serviços, e em 

particular o bancário, são inclusos no processo? E por último, quais construções serão 

capazes de ao mesmo tempo analisar contundentemente os impactos sociais de tal avanço, e 

indicar as alternativas emancipatórias possíveis para o gênero humano? São essas questões 

que incitam grande parte dos pensadores atuais e sobre as quais pretenderemos nos 

debruçar, nos limites de nossa temática.   

 O avanço tecnológico na atividade bancária no Brasil já inspirou brilhantes  

reflexões no âmbito das Ciências Sociais. Cabe registrar, todavia, que esse setor talvez 

tenha sido um dos mais dinâmicos e instigantes no que diz respeito à expansão tecnológica, 

visivelmente com a conseqüente redução de inúmeros postos de trabalho verificada nos 

últimos anos. Além disso, houve quase simultaneidade entre os bancos, quanto aos acessos 

às novas tecnologias e aos novos equipamentos, tais como: novas máquinas de auto-

atendimento, cobranças automatizadas, selecionadoras de cheques, sistemas mais 

avançados de processamento bancário (on line), acessos à rede internacional de 

computadores, dentre muitos outros. Desta forma, o avanço tecnológico provocou, por si 

só, um incremento maior de lucratividade, posto que a concorrência entre os bancos se deu 

quase sempre no mesmo patamar. No entanto, pode-se considerar que os acessos às novas 

tecnologias e equipamentos microeletrônicos passaram a ser condição sine qua non para a 

permanência no mercado interbancário brasileiro. Desta maneira, muitos pequenos bancos, 

por não terem recursos necessários para o investimento em informática, acabaram sendo 

fundidos a outras instituições
98

. Tais procedimentos de fusão e aquisição somente 

contribuíram para a concentração e centralização do capital bancário. Jeremy Rifkin 

comenta esse avanço tecnológico, nesses termos: 
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 Deve-se esclarecer que, na década de noventa, o processo de fusões no setor bancário brasileiro foi vedado 

aos bancos oficiais, ou seja, apenas instituições privadas foram autorizadas a incorporar outras, privadas ou 
públicas. Denota-se a intenção de desestatização do setor financeiro, por parte do governo, vetando bancos 

oficiais de efetuarem transações que poderiam se revelar vantajosas.  
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Os setores bancários e de seguros já começaram a fazer a transição para 
Terceira Revolução Industrial. Por volta do ano 2000, o número de 
bancos nos EUA cairá em 25 % e mais de 20% dos bancários perderão 
seus empregos, em função dos processos gêmeos de reengenharia e da 
automação. Num estudo do setor bancário do País, a Andersen 

Consulting concluiu que a aplicação da automação e as simplificações de 
processos podem incrementar a produtividade de 20 a 30%. (RIFKIN : 
1995 – 156)99   

 

 É fato inconteste que o processo de avanço tecnológico das empresas 

financeiras contribuiu em muito para redução de postos de trabalho bancário. Somente o 

Banco do Brasil reduziu seu efetivo de mais de 120 mil funcionários para um quadro de 

menos de 80 mil funcionários, de 1994 a 2002. Isso denota que o setor terciário não foge a 

regra geral do setor secundário: uma redução da importância do capital variável com 

relação ao capital fixo. Tal fenômeno indica, no setor produtivo e no setor de serviços, uma 

necessidade de encurtamento da reprodução do capital, em virtude da redução significativa 

do valor por unidade, ou seja, existe uma quantidade cada vez mais reduzida de trabalho 

vivo incorpora-se aos produtos
100

. O avanço tecnológico impõe dificuldade à criação da 

mais-valia101, tendendo a provocar excessos de capacidade instalada de produção, 
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 Pode-se perceber que as previsões do autor datam ainda do início dos anos noventa, porém os avanços 

tecnológicos do setor bancário foram ainda mais contundentes. Apenas no Brasil, de 1994 a 2002, houve uma 

redução significativa do número de bancários. Verificou-se diminuição dos Bancos de 225 para 168 no 

mesmo período. O autor também acerta noutras previsões sobre o setor bancário, como a massificação quanto 

ao uso de cartões de crédito e tecnologia informacional (Internet). Vale reproduzir uma constatação, presente 
no livro supra, acerca do uso de caixas eletrônicos. Comenta o autor: ― Caixas automáticos, antes uma 

raridade tornaram-se presenças obrigatórias em subúrbios e pequenas cidades dos EUA, reduzindo 

significativamente o número de caixas humanos. As máquinas reduzem os tempos de transações, estão 

disponíveis 24 horas por dia e operam a uma fração dos custos de caixas humanos. Um caixa humano pode 

realizar até 200 transações por dia, trabalha 30 horas semanais, ganha um salário entre US$ 8000 a US$ 

10000, mais benefícios, tem intervalo para o café, férias licença médica... Em contraste, um caixa eletrônico 

que, automaticamente credita ou debita uma conta pode atender duas mil transações diárias trabalhar 168 

horas semanais, sua operação custa US$ 22000 anuais e não interrompe o serviço para tomar café ou tirar 

férias‖ (RIFKIN : 1995 – 157)        
100

 Para melhor compreensão dessa questão é preciso se recorrer à equação W = C + (V +M), em que W é o 

valor total, C o trabalho objetivado ou capital constante, V é o valor da força-de-trabalho e M a mais-valia, 
conforme Marx, em ―O Capital‖, volume III, capítulo I. É possível perceber na equação que o que gera ―valor 

novo‖, e, por conseguinte lucro, é (V+M), no entanto, com o incremento tecnológico crescente, o capital 

tende à concentração contínua. Vê-se que, tendencialmente, a evolução C é constantemente ampliada, ao 

passo que (V+M) tende a diminuir continuamente mesmo a ―zero‖ (situação que não pode ocorrer de fato). 

Como V e M representam trabalho vivo, sua diminuição pode representar uma diminuição de postos de 

trabalho. Por isto, o chamado ―desemprego estrutural‖ decorre da incapacidade do capital de incorporar 

trabalho vivo.  
101

  Aqui estamos nos referindo à realização do ciclo ininterrupto D-M-D‘ (DINHEIRO – 

MERCADORIA DINHEIRO) cuja consumação, conforme Marx, ocorre na esfera da circulação. 
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relativamente a expectativa de demanda. Isso por conta do aumento excessivo de oferta 

pela inserção contínua da ciência ao processo produtivo. Nesse sentido comenta Meszáros: 

 

As implicações práticas negativas desta identidade fundamental vêm à 
superfície com evidências e determinação irreprimíveis através do 
desdobramento tendencial da taxa de utilização decrescente. Além do 

mais, com relação ao trabalho essa tendência assume a forma de uma 
fastidiosa contradição. Pois, de um lado encontramos o apetite sempre 
crescente do capital por „consumidores de massa‟, enquanto, de outro, 
sua necessidade sempre decrescente de trabalho vivo.  (MESZÁROS, 
2002: 673). 

 

 

Noutra passagem afirma o pensador húngaro: 

 

 

Entretanto, como uma grande ironia da história, a dinâmica interna 
antagonista do sistema do capital agora se afirma – no seu impulso 
inexorável para reduzir globalmente o tempo de trabalho necessário a um 

valor mínimo que otimize o lucro – como uma tendência devastadora da 
humanidade que transforma por toda parte a população trabalhadora 
numa força-de-trabalho crescentemente supérflua.  (Idem, p. 341) 

  

 No setor financeiro há uma similar relação entre diminuição de trabalho vivo 

por incremento do trabalho morto. Há de se ressaltar, todavia, que o setor bancário não se 

reveste de um capital produtivo ―propriamente dito‖, em que haja a presença do ciclo de 

produção do valor. Mesmo assim, tem-se de considerar a esfera bancária como 

imprescindível ao sistema de acumulação do capital, posto que ao se alimentar de fartas 

porções de mais-valia socialmente produzida é imprescindível para o financiamento da 

produção. Nesse sentido, a ―lógica‖ do lucro está presente nos bancos de forma similar ao 

que ocorre nas empresas dos demais setores. São constantes as transferências de serviços 

bancários, do trabalhador para as máquinas, como ocorre com o saber no segmento da 

indústria.  

   A simplificação do trabalho na esfera do setor bancário, com o avanço 

tecnológico, permitiu a disseminação das tarefas bancárias para outros segmentos de 

trabalhadores cuja remuneração é em geral menor, assim como o tempo de escolaridade 
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exigida e capacitação específica. A saber, facilitou o processo de terceirização radical nos 

bancos, afetando frontalmente o nível de empregos de bancários. Igualmente, tal processo 

de automação/simplificação confere outras conseqüências de natureza preocupantes para a 

classe bancária, como o enfraquecimento do poder sindical e a debilidade subjetiva do 

bancário como classe. Há, sem dúvida, uma modificação no status socialmente atribuído à 

classe bancária.  

 O que se pode constatar no processo em questão é uma degradação do saber 

bancário, continuamente transferido, ora para máquinas, ora para outros segmentos de 

trabalhadores – via terceirização 

  Neste contexto, percebe-se que toda a prática da qual resultou, ao longo de 

décadas, o legado da qualificação exigida para a inserção no serviço bancária, foi aos 

poucos descaracterizada. Alguns poucos segmentos, dentro da esfera bancária, ainda 

mantêm um certo grau de qualificação específica exigida para realização das tarefas 

hodiernas. Pode-se citar os setores de processamento de dados, gerência tecnológica, e 

gestão do trabalho e de negócios. Mesmo nesses segmentos há de se levar em conta a 

contínua transferência de significativa parte dessas tarefas para outros segmentos 

profissionais.102 De fato, pode-se perceber uma contínua redução desses segmentos 

aparentemente ―mais qualificados‖.   

 

 Embora o processo gradativo de incorporação dos avanços científicos em forma 

de tecnologia das máquinas e equipamentos bancários tenha, até então, possibilitados 

folgados lucros para as grandes instituições do ramo no Brasil, pode-se intuir e mesmo 

verificar alguns sinais no sentido de identificar a inflexão desse processo que garante altas 

taxas de lucratividade para o setor. Um dos potenciais riscos dessa escalonada incorporação 

de técnicas de última geração está no próprio controle e conhecimento do maquinário. Há 

uma forte concentração de conhecimento nas máquinas, não extensivo, na maioria das 

vezes, aos seus operadores, cujas atribuições são, em última instância de operação e, 

quando muito, de manutenção e reparos. Na realidade, efetuam algumas operações 
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 A publicação, de tiragem mensal, ―O Espelho‖, de orientação bancária sindical Cutista, em Dezembro de 

2002, denuncia a crescente presença de terceirizados – muitos dos quais bem remunerados – na Diretoria de 
Tecnologia do Banco do Brasil. Dominando inclusive, de forma exclusiva, o saber e as práticas bancárias de 

muitos setores daquela Diretoria.   
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elementares de digitação de comandos. Nesse sentido, se pode notar o império do 

conhecimento restrito aos processos automáticos.  

  Segundo estudo divulgado por Nise Jinkings, efetuado pelo pesquisador 

Paulo Izumi, foi constatado uma simplificação do trabalho bancário, em tempo de 

modernização tecnológica, encarnando a desnecessidade de uma qualificação específica 

para execução das tarefas inerentes ao universo bancário. Para o pesquisador, mesmo em 

atividades consideras estratégicas para os bancos, ―podem ser verificadas rotinas 

simplificadas‖. Na realidade, a nova qualificação, em geral, exigida pelos bancos é ―vender 

produtos‖. Nos informativos internos dos bancos é comum se louvar pelo ―humanismo‖ e a 

―proatividade‖, como elementos de diferenciação no mercado. No entanto, esses atributos 

apenas são reconhecidos ante a lógica da lucratividade do capital. O ―mito da qualificação‖, 

sempre presente nos informativos patronais, incentiva à conclusão de cursos internos nos 

próprios bancos como, também, o término de cursos de terceiro grau.  A isto, Segninin 

chama de ―fetiche da qualificação mais elevada dos bancários‖, para esse estudioso as 

―qualificações‖ requeridas não podem ser outras senão às relacionadas com o ―trabalho 

flexível‖, nas palavras do autor: 

Num contexto de intensa concorrência interbancária (...) qualificação dos 
bancos, expressa capacidade de competir, com sucesso, tanto com 
colegas de trabalho na execução de serviços internos, na busca de um 
desempenho diferencial cada vez melhor, como no mercado financeiro, 
vendendo produtos e serviços bancários. Isto quer dizer que, na ótica dos 
bancos, ser capaz e ter disposição para competir, ser capaz de ser „um 
vencedor‟, marca e caracteriza competências, entendidas como sendo 

qualificação. (Apud. JINKINGS p. 206)  

 

 Dessa maneira, pode-se constatar que a ―exigência‖ de curso superior é apenas 

um critério de corte numa eventual seleção. Tal fato não decorre absolutamente por pré-

requisito para a execução das tarefas bancárias. É, antes, uma forma de ―seleção‖ interna – 

para os bancos oficiais - e externa – para alguns bancos da rede privada. As atividades 

bancárias atuais são, em sua maioria, desprovidas de quaisquer substâncias críticas, não 

necessitando de uma habilidade técnica em nível acadêmico. O nível de terceiro grau 

confere mais legitimação do processo seletivo e do posto ocupado do que como 

aplicação/difusão do saber, porventura, adquirido numa universidade.  
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 No caso específico da reorganização do trabalho no setor bancário, parece ficar 

evidente a presença, em paralelo ao avanço da informatização, de um conjunto de novas 

técnicas de controle do trabalho. Essas novas formas de gestão da força-de-trabalho, 

baseado nos modelos de acumulação flexível, produziram um inovador padrão interativo 

entre homem e máquina, ao tempo em que inaugura um arcabouço ideológico deveras 

significativo. De fato, o discurso gerencial de ―democratização‖, ―humanização‖ e 

―parceria‖ foi difundido amplamente para o conjunto da categoria bancária. A difusão de 

tais discursos procurou dar uma justificativa ao novo modelo de controle das atividades das 

executadas pelos bancários, agora intensificadas. Agora, por intermédio, do auxílio das 

operações registradas por computador, permite-se a verificação diária do desempenho 

funcional do trabalhador bancário. A intensificação do trabalho, à qual os bancários são 

submetidos, é justificada pela necessidade imperiosa da expansão dos negócios e do lucro. 

Neste contexto, percebem-se, inclusive, inúmeras evidências de colaboração forçadas 

impostas ao bancário pelo capital rentista. Com efeito, por intermédio, inclusive, dos novos 

métodos de gerenciamento da força-de-trabalho bancária, impõem-se à formação de um 

―novo tipo‖ de bancário: vendedor, comprometido com a acumulação do capital rentista e, 

ainda, mais vulnerável às doenças inerentes à categoria. Jinkings comenta essas 

transformações nesses termos: 

 

As transformações tecnológicas, acopladas às formas contemporâneas de 
organização e controle do trabalho, intensificam e tencionam os ritmos de 
trabalho nos bancos, produzindo novos problemas de saúde e 

contribuindo para os aumentos de níveis de desemprego e subemprego no 
setor. Ao mesmo tempo, torna mais aguda a fragmentação que separa os 
assalariados dos bancos quanto à qualificação, salário e carreiras 
profissionais, o que fragiliza suas ações de resistência.  (JINKINGS, 
2002: 179)          

  

 É necessário, registrar, igualmente, a intensificação da concorrência dentro do 

segmento bancário. Diversos fatores podem ser apontados como decisivos para tal 

concorrência entre esses pares bancários semelhantes, em especial: os salários em queda, a 

falta de perspectiva ante a luta sindical, a redução quantitativa e gradual de postos de 

trabalho bancários e a concorrência por cargos gerenciais. O bancário, em geral, na 



228 

 

atualidade, não enxerga outra forma de preservação do emprego senão a trajetória de 

ascensão profissional na empresa. Assim, não é difícil verificar radicais entre bancários 

imersos no universo da concorrência intrafirma.  

               Todo esse quadro indica uma retração quantitativa da categoria bancária. Nesse 

sentido, constata-se, a partir dos anos noventa do século passado, em função, sobretudo, da 

inserção tecnológica e da intensificação do trabalho, um aumento expressivo da 

produtividade por trabalhador. Segundo dados do DIEESE (1998), de 1994 a 1998, no 

Brasil, houve um aumento nos indicadores de produtividade do bancário da ordem de 

61,4% e 80,2%. O primeiro dos índices se refere à relação entre valor das transações 

bancárias e o número de bancários empregados. O segundo refere-se ao aumento de 

transações financeiras em relação ao número de bancários. Neste mesmo período, segundo 

o DIEESE, verificou-se um aumento dos depósitos bancários na ordem de 29,1%. No 

entanto, no mesmo período, houve uma redução no número de bancários em torno de 

28,4%.   

 Diante dos números expostos, é possível para constatar a intensa redução pela 

qual a categoria bancária passou no período referido. Há de se ressaltar, porém, que os 

sindicatos não param de denunciar as constantes demissões que ocorrem, principalmente 

nos bancos privados. De fato, esse cenário mostra um processo crescente de vulnerabilidade 

e redundância do trabalho bancário frente ao capital rentista. Conforme já alertava Marx 

nos ―Manuscritos Econômico-filosóficos‖: “a dominação do capitalista sobre o operário é 

a dominação da coisa sobre o homem, a do trabalho morto sobre o trabalho vivo, a do 

produto sobre o produtor”. (MARX, 1986 p.55) Marx, ainda, é mais incisivo nos 

Grundrisse, ao afirmar: 

 

De fato a atividade manifesta-se muito mais pertencente à máquina, 
ficando o operário a vigiar a ação transmitida pela máquina às matérias-
primas, e a protegê-la das avarias. Com a ferramenta passava-se 
completamente o contrário: o trabalhador animava-se com a sua arte e 
habilidade própria, pois o manejamento do instrumento dependia de sua 
virtuosidade. Em compensação, a máquina possui (habilidade) e força em 
vez do operário, é a partir de agora a própria virtuosidade, pois as leis 

da mecânica que nela atuam dotaram-na de alma. (MARX, 1980:38)   
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 O trabalhor entra, então, como mero componente do capital. O trabalho vivo 

gera o valor novo, é a fonte da mais-valia, mas vai deixando de ser o fator principal para a 

produção da riqueza. O trabalho morto não só domina o processo de produção como 

submete o trabalho vivo ao seu ritmo e ao seu ditame. O trabalhador se torna, assim, um 

acessório consciente da ação no processo de trabalho. A máquina tende a tornar sem 

utilidade o trabalho vivo. O desenvolvimento da produção passa a ser determinado pelo 

progresso tecnológico e científico, desligando-se da necessidade de empregar um quantum 

de trabalho vivo a priori. Quanto mais se desenvolvem as forças produtivas menos há a 

necessidade de se empregar trabalho vivo. Esse processo no setor bancário é muito bem 

definido por Jinkings: 

 

A intensa mudança tecnológica possibilita a objetivação, pelas máquinas 
informatizadas, de funções celebrais abstratas, incorporando parte do 
saber intelectual do trabalho. Entretanto, esse progresso da ciência e da 

técnica não resulta em aumento de tempo livre de trabalho, no qual as 
potencialidades e capacidades humanas possam ser plenamente 
desenvolvidas. Ao contrário, sob a lógica transformadora do capital, o 
saber científico e técnico realiza-se para incrementar seu poder e sua 
dominação, dispensando força-de-trabalho e reduzindo o seu preço, 
sofisticando o controle, exigindo o envolvimento e a integração entre 
operadores e as máquinas inteligentes. (Op. Cit. p. 168)   

      

 O avanço tecnológico no setor bancário colaborou para a simplificação das 

tarefas bancárias. Nesse sentido, há uma reelaboração do próprio perfil do bancário na 

atualidade. Hoje, em sua grande maioria, os bancários têm de estar mais afeitos às tarefas 

de vendas de produtos bancários, dando especial atenção à ―excelência‖ no atendimento aos 

clientes. As qualificações requeridas são mais de caráter ―geral‖- de vendedor - do que 

―especificas‖ de outras áreas. Enfim, a identidade do bancário hoje é muito mais afeita à 

realização de negócios lucrativos para o capital bancário. Revela-se, inegavelmente, uma 

gradual ―parceria forçada‖ entre os segmentos patronais e de trabalhadores da categoria 

bancária. Vale ressaltar, contudo, que com o advento das novas formas de remuneração 

variável e da participação nos lucros e resultados, os bancários, em geral, são 

crescentemente subsumidos pelas ilusões espectrais difundidas pelo capital rentista. 
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 Com o avanço tecnológico, e a substituição do trabalho vivo pelo trabalho 

morto, pode-se prever uma redução drástica do número de bancários pelo mundo. Pode-se 

prever, ainda, uma provável concentração e centralização de capital neste setor. Existirá, 

futuramente, sem dúvida, uma ainda maior ―homogeneização‖ dos serviços bancários, 

contribuindo, sobremaneira, para os fluxos dos processos relativos a fusões103 e 

incorporações interbancárias. Todos esse fatores contribuirão para a constante 

transformação do perfil do funcionário bancário. Quiçá no futuro apenas existam meros 

―acompanhadores‖ de máquinas autônomas. Vale lembrar, neste sentido, que mesmo os 

trabalhos considerados outrora mais ―qualificados‖ no universo bancário, relacionados, por 

exemplo, à venda de produtos e gerenciamento de negócios, já são passíveis de execução 

pelo próprio usuário, lançando mão dos meios comunicacionais e/ou eletrônicos.  

 Na realidade, o trabalho bancário se torna cada vez mais ―abstrato‖, no sentido 

de não se enxergar os sentidos do próprio trabalho executado. Há, sem dúvida, uma 

interferência gradual dos sistemas eletrônicos sob os quais recai grande parte do trabalho 

outrora executado pelo bancário. Dessa maneira, a forma dinheiro, como a expressão mais 

acabada do sistema de acumulação do capital, vai transformando as relações de trabalho 

crescentemente fetichizadas, não somente no setor produtivo, mas de forma ainda mais 

visível no setor financeiro. Conforme já abordava Marx: 

 

É, porém, essa forma acabada realmente do mundo, a forma dinheiro, 
que realmente dissimula o caráter social dos trabalhos privados e, em 
conseqüência as relações sociais entre produtores sociais entre 
produtores particulares ao invés de pô-las em evidência. (MARX 1974 : 

84)  

 

 As relações sociais impostas pela dominação abstrata do capital se revelam 

crescentemente imperceptíveis. No setor bancário, por intermédio das ―novas‖ 

racionalizações do trabalho herdadas do setor industrial, tem-se um conjunto de atividades 

desprovidas, na sua maioria, de sentido evidente, mas com atuação ativa dos complexos 

ideológicos inerentes à concorrência capitalista. Os serviços propriamente bancários na 
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 Numa transação que girou em torno 42 bilhões de dólares, fundiram-se o Banco de Boston e o Bank of 

América, em 27/10/2003.  
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atualidade podem ser resumidos às execuções de comandos automáticos, o que confere ao 

bancário, neste aspecto, uma semelhança com o apêndice de uma máquina. Na realidade, os 

bancários são induzidos pelos discursos da ―competitividade‖ e da ―excelência‖ a 

cooperarem no cumprimento das metas de vendas estabelecidas pelo capital rentista. 

Assim, sazonalmente, promovem-se inúmeras campanhas com enfoque na venda desse ou 

daquele produto. Tais promoções assemelham-se mesmo as modernas e festivas campanhas 

eleitorais. O discurso do ―atingimento das metas‖ é largamente difundido e aceito até 

mesmo pelas entidades sindicais bancárias.
104

 Quiçá, isso tudo são expressões que apontam 

para submissão real da classe bancária ao capital rentista. 

 Pode-se concluir que o bancário ―de novo tipo‖ é um receptor, sem muitas 

reservas, da dominação sem sujeito do capital. Ao ser impedido de refletir sobre sua 

circunstância histórica concreta, o bancário atualmente, como, igualmente, o trabalhador da 

indústria, submete-se, sem apelo, ao domínio do capital. A categoria bancária e o próprio 

movimento sindical não foram capazes, até então, de reformular uma alternativa de 

resistência à vulnerabilidade na qual estão imersos. Quando muito – e estamos falando aqui 

da minoria – se consegue enxergar aspectos fenomênicos da dominação do capital. Pode-se 

citar, por exemplo, a verificação da simplificação das tarefas bancárias em função do 

incremento tecnológico. No entanto, as respostas coletivas da classe bancária, na maioria 

dos casos, se limitam às fronteiras negociadas amigavelmente com o capital rentista. Não 

somente os ―novos‖ bancários - talvez esses pela empolgação devido ao ingresso na 

carreira e, em muitos casos, no mercado de trabalho - mas, também, os bancários veteranos 

e as lideranças sindicais não conseguem vislumbrar, em geral, alternativas que não sejam a 

―qualificação profissional‖ ou o retorno nostálgico do ―antigo banco‖. O quadro parece 

indicar uma ausência de consciência mais crítica da realidade social por parte da categoria, 

dificultando a formulação de estratégias eficazes ante a vulnerabilidade do trabalho 

bancário imposta pela acumulação do capital rentista.  

 As conseqüências do conjunto dessas reestruturações técnico-organizacionais  

no setor bancário foram reveladas num levantamneto
105

 elaborado pelo Sindicado dos 

Empregados em Estabelecimentos Bancários do Rio Grande do Sul (SEEB-RS), em 
                                                           
104

  Numa das publicações de 2002 do jornal sindical ―O Espelho‖, via-se em nota de capa: ―Atingimos todas 
as metas, agora queremos ser recompensados‖. 
105

  Pesquisa datada de 1997 citada por Jinkings, op. cit. p. 246 e 247.  
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parceria com a Federação dos Bancos daquele Estado. Essa amostragem revelou números 

decepcionantes do ponto-de-vista do trabalho bancário, mas não surpreendentes. 

Entrevistando 21% dos bancários daquele Estado, o levantamento constatou que 53% dos 

bancários apresentavam sintomas de LER, 33% reclamavam de constantes dores de cabeça, 

25% estavam acometidos por insônia, 22% assustam-se facilmente, 56% sentem-se 

nervosos, tensos ou preocupados, 12% consideravam-se infelizes e 9% já haviam pensado 

em suicídio.  

 Noutro levantamento mais recente realizado pelo mesmo Sindicado, contata-se 

que de 2004 a maio de 2009, das 1.478 CATs (comunicações de acidente de trabalho) 

registradas na entidade, 920 era por LER, 294 por assalto, 141 de acidente de trabalho 

típico, 75 por sofrimento psíquico e 48 de trajeto
106

. Segundo os dados do próprio o INSS, 

os bancários são a categoria que mais sofre LER/DORT no País. 

 A investigação realizada pelo SEEB-RS ainda revelou os seguintes dados 

referentes ao ano de 2009: 

 A cada 10 mil bancários, 520 adoecem em decorrência do trabalho que realizam;  

- 30% dos bancários já sofreram algum acidente de trabalho;  

- Segundo o INSS, do total de afastamentos por transtornos mentais por mais de 90 

dias, 10% são bancários; 

- 26% dos trabalhadores afastados com Síndrome do Túnel do Carpo (STC) são bancários;  

 

 Os dados acima demonstram a vulnerabilidade da categoria bancária., Com o 

avanço tecnológico, aliado às novas formas de gestão do trabalho, houve uma 

intensificação e uma maior tensão na vida dos trabalhadores bancários. 

           Cabe recordar que de 1994 a 2002, o número de funcionários no setor bancário 

diminuiu de 558.692 para 409.627, representado uma queda de postos de trabalho bancário 

de mais de 26% no período. 

 Em meio à chamada crise financeira mundial, os bancos nacionais e estrangeiros 

que operam no Brasil fecharam 1.354 postos de trabalho no primeiro trimestre de 2009, 
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 Fonte: < http://www.contrafcut.org.br/noticias.asp?CodNoticia=19365&CodSubItem=29>  
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conforme levantamento elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese) e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo 

Financeiro (Contraf-CUT). Nos três primeiros meses do ano, o setor bancário demitiu 8.236 

funcionários e contratou 6.882. Vale ressaltar que neste ano de 2009  houve um incremento 

de 134 milhões de contas correntes e de poupança, representando uma expansão na ordem 

de 19% neste tocante. 

Segundo a pesquisa, a redução de postos de trabalho concentrou-se nos cargos com 

maior remuneração e as admissões foram principalmente de profissionais em início de 

carreira. Esse movimento representou uma redução média de salários de 54,45% entre os 

grupos de demitidos e de contratados. Os desligados no primeiro trimestre recebiam 

remuneração média de R$ 3.939,84, enquanto os contratados recebem salário médio de R$ 

1.794,46. A redução da remuneração também se refletiu no nível médio de escolaridade dos 

funcionários das instituições do ramo financeiro. A maior parte dos desligados (60,04%) 

tinha educação superior completa. Por seu turno, entre os admitidos, a maior parte tem 

ensino médio completo e educação superior incompleta (78,1%).
107

  

A reedição da mesma pesquisa em 2010 demonstrou que houve uma expansão de 

postos de trabalho no setor financeiro da ordem de 2.840 vínculos no primeiro trimestre 

deste ano, sendo 11.053 contratações contra 8.213 desligamentos. O total de bancários no 

primeiro trimestre de 2010 chegou a aproximadamente 435.000 de trabalhadores.  Talvez, 

tal expansão tenha sido impulsionada pelo reaquecimento da economia no período, bem 

como pelas fusões e admissões no âmbito dos bancos oficiais, com destaque para o BB que 

elevou em aproximadamente 25% o seu quadro funcional de 2006 a 2010. Todavia, a 

tendência da substituição dos trabalhadores bancários com maior remuneração por novos 

contratados com salários menores se manteve, representado uma redução salarial média de  

37,85% entre  esses dois segmentos. 

 A dimensão da precariedade do trabalho bancário do setor financeiro brasileiro 

foi abordada numa pesquisa de mestrado de 2009  pelo psicólogo Marcelo Augusto Finazzi 

Santos, na Universidade de Brasília.  O pesquisador apurou que entre 1996 a 2005, a cada 

20 dias, um bancário comete suicídio por causa das pressões por metas, excesso de tarefas e 
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  Fonte: <www.diesse.org.br/esp/pesquisaEmpregoBancário05.pdf> 
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pavor do desemprego. Os dados são uma constatação segunda a qual o capital rentista no 

Brasil é orientado para o imperativo do lucro sem que haja a contrapartida do cuidado com 

a saúde mental e física dos trabalhadores do setor.  O cenário imediatamente pretérito à 

idealização do suicídio por parte do trabalhador bancário é assim definido pelo pesquisador:  

 

De forma alternativa, imaginemos que o funcionário se dedica ao 

máximo para „dar conta do recado‟, trabalhando até a exaustão para 

aprender as tarefas e superar as dificuldades, fazendo com que o 

chefe lhe dê mais e mais tarefas, sobrecarregando-o 

incansavelmente.   Não existe mais vida fora da empresa, pois a 

sobrejornada já é permanente. Não há noites livres nem fins de 

semana. Em qualquer dos cenários, a auto-estima do funcionário se 

“arrasta no chão”., de forma que ele passa a pensar que, de fato, é 

incapaz, um mal empregado. Ele é levado a acreditar que a situação 

é apenas culpa dele e em decorrência de sua incompetência.  O 

trabalho domina por completo a psique do sujeito, o qual dorme e 

acorda – quando não passa a noite em claro ou desperta 

repentinamente na madrugada –  com o pensamento  fixo nas tarefas 

inexistentes ou nas que ficaram por fazer. Crises sucessivas de 

choro, o martírio das noites de domingo, o sentimento de inutilidade.   

Dias após dias, sem a expectativa de fim. Qual a perspectiva de um 

cenário deste na vida de um trabalhador?   Suas saúdes físicas e 

mentais permaneceriam inabaladas? (Finazzi, 2009 p.  202) 

 

 Outra característica marcante na contemporaneidade no universo bancário diz 

respeito à intensificação dinâmica da fragmentação do trabalho. Pelos processos de 

racionalização e flexibilização – viabilizados pelo avanço tecnológico – os bancos se 

permitiram terceirizar inúmeras atividades. Inegavelmente, mesmo em funções outrora 

consideradas estratégicas, a terceirização radical absorveu inúmeros postos de trabalho 

bancário. O processo de simplificação do trabalho permitiu o avanço de empresas 

terceirizadas, sobretudo, nos centros de processamentos de dados e distribuição de serviços 

dos bancos. Vale ressaltar que com a difusão e o barateamento dos custos da 

informatização muitos desses centros de processamento foram, de fato, extintos a partir da 

década de noventa do século passado. Essas transformações no mundo do trabalho são 

comentadas por Jinkings, nestes termos:       

                No ramo do serviço bancário podem se identificar, hoje, inúmeras subcategorias 

de bancários. Existem, além dos bancários privados e oficiais, ou seja, os bancários 
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regularmente contratados, imenso número de ―bancários‖ terceirizados. Faz-se mister 

ressaltar que nesses segmentos terceirizados existem múltiplas subdivisões de 

trabalhadores, exercendo a prática de serviços bancários. No grupo de bancários 

regularmente contratados, podem se encontrar, ainda, o bancário ―veterano‖ e o ―novato‖, 

sem mencionar os bancários que exercem cargos de confiança, os chamados bancários 

―comissionados‖. No segmento de ―bancários‖ terceirizados encontram-se inúmeros 

segmentos de trabalhadores, podendo ser classificados quanto à remuneração, quanto à 

atividade, ou quanto ao local de trabalho. Talvez, a expansão mais expressiva de 

trabalhadores exercendo atividades bancárias fora do âmbito dos bancos na atualidade seja 

representada pelo segmento chamado de ―correspondente bancário‖. Tais trabalhadores 

executam serviços básicos de pagamento e recebimento de documentos em terminais de 

caixa localizados em farmácias, loterias, correios e outros. 

 Toda essa divisão do trabalho social bancário foi se configurando no decorrer 

do tempo, sendo intensificada a partir da década de noventa, quando do maior incremento 

tecnológico no setor. Antes, apenas atividades periféricas eram terceirizadas nos bancos, 

como o caso da limpeza e da vigilância. Hoje, há, sem dúvida, uma intensificação desse 

processo, abrangendo áreas até então consideradas estratégicas no segmento bancário. Esse 

processo além de enfraquecer as tentativas de mobilização da categoria bancária - agora 

fragmentada -, igualmente, representa uma intensa transferência das práticas e dos saberes 

bancários, constituídos ao longo dos anos, para outras esferas. Essa transferência de saberes 

ora se dá pela absorção dos serviços bancários pela maquinaria, e ora se dá pelo repasse das 

tarefas - simplificadas pela automação - para outras categorias de trabalhadores.    

 Faz-se mister apontar que tais expressões fenomênicas desta dinâmica peculiar 

da precarização do trabalho, atinente ao universo bancário brasileiro, são na realidade faces 

da incontrolabilidade do capital rentista em que sua busca por lucros, num ambiente de 

radical concorrência entre os bancos. Há de se ressaltar, em última instância, que as 

conseqüências deletérias que atingem a categoria dos trabalhadores bancários são reflexos 

da estratégia de dominação do capital, cuja base se estabelece no fetichismo da mercadoria 

e na impessoalidade das relações sociais que constituem as marcas de sua 

heterodeterminação. 
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CAPÍTULO 5: NO LABIRINTO DO FETICHE DA RESPONSABILIDADE SOCIO-

EMPRESARIAL: CRÍTICA AO PROTAGONISMO SOCIAL  DA EMPRESA 

CIDADÃ NOS CIRCUITOS DO SOCIOMETABOLISMO DO CAPITAL 

      

            “Fazemos caridade quando não conseguimos impor a justiça.” 

                                                                  Victor Hugo 

          

5.1 REFERÊNCIAS ANALÍTICAS BÁSICAS: A EMERGÊNCIA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS E CRISE DO ESTADO 

NACIONAL 

 Até agora levantamos a tese que o metabolismo do capital tende a subsumir o 

estado moderno e seu campo político, objetivando nutrir as instituições estatais para a 

funcionalidade da acumulação capitalista. Nesse sentido, confere consistência aos 

mecanismos e à institucionalidade que estabelecem e estabilizam as bases de sua 

reprodução sistêmica, naturalizando as diferenças e as hierarquias sociais a partir da 

hipertrofia do conceito de mercado. As imperfeições geradas pela forma de regulação do 

capitalismo são compensadas pelas ações de contenção social, inclusive, pelo uso da 

violência legítima estatal
108

, se for o caso. Com efeito, a esfera política, conformada dentro 

dos padrões da dominação do capital, tem por ―missão‖ conter as pressões populares, 

reafirmando a igualdade restrita aos direitos políticos e à garantia da liberdade de iniciativa, 

sobretudo, no que concerne o acesso ao  ―trabalho livre‖, ou seja, à mercantilização da 

força-de-trabalho. Evidentemente que tais liberdades concedidas e reafirmadas nos limites 

do espaço político autorizado pelo capital estão subordinadas aos imperativos de sua 

reprodução econômica, inclusive, com influência nos demais setores da vida social (cultura, 

arte, religião dentre outros). É neste cenário que emerge  como ator coadjuvante, mas não 

menos importante para a preservação do sociometabolismo do capital, o empresariado 

como protagonista de intervenções sociais privadas.    
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 O  uso da violência legítima é deveras exaltado nas abordagens de inspiração weberiana até como forma de 

conferir estabilidade ao regime democrático e evitar ou conformar os eventuais conflitos. Noutro sentido, 

infere Vitullo  sobre a necessidade da inclusão do conflito como elemento vital para oxigenação da 

democracia. Nas palavras do autor: ― o conflito constitui um sinal inequívoco da densidade social conquistada 

por um regime democrático, o que configura uma visão absolutamente oposta àquela defendida pelos teóricos 
da ciência política  dominante, para os quais o conflito é sinônimo de ilegitimidade, de ilegalidade, de perigo, 

de instabilidade, e para os quais a democracia deve ser sinônimo de lei e de ordem.‖ (VITULLO, 2008: 59).  
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Em momentos de crise, o poder estatal capitalista tende a aparecer como 

substância do ―equilíbrio social‖, operando como defensor dos postulados interpostos pelo 

imperativo mercadológico. Em verdade, as tentativas de restabelecer a estabilidade passam 

pela reativação do crescimento econômico, acionando políticas econômicas visando ao 

revigoramento da reprodução do capital. Tais medidas de incentivo ao dinamismo 

econômico são na realidade o acionamento das contratendências imanentes ao sistema do 

capital para tentar conter as recorrentes crises de realização de mais-valia. Assim,  tendem, 

em geral,  a ser lesivas tanto ao homem como à natureza.  Surgem, então, os programas de 

responsabilidade socioambiental das empresas capitalistas com o propósito de compensar 

os déficits sociais e ambientais gerados pela reprodução do capital. Com efeito, tais 

miragens se afirmam como alternativas – dentro das fronteiras da ordem vigente  - 

objetivando supostamente a ―humanização‖ do capitalismo pela ―tomada de consciência‖ 

de todos os setores da sociedade, tendo como adágio o profilático  ―faça sua parte‖.  

  Ao Estado capitalista lhe é conferida a missão de conformar as demandas da 

sociedade como meio para conter as tensões sociais objetivando garantir, na medida do 

possível, a civilidade dos antagonismos sociais, sobretudo, no que se refere aos embates 

entre capital e  trabalho, propondo, por exemplo, a flexibilização das relações de trabalho 

como forma de incentivar uma nova regulação do consumo da força-de-trabalho. Com 

efeito, não é incomum  constatar as discussões em torno das (contra) reformas trabalhista e 

previdenciária.  As novas diretrizes em benefício da acumulação capitalista, em geral, 

trazem consigo prejuízos no que se refere à contabilidade social, sobretudo, da classe 

trabalhadora, mas que agora podem ser, segundo a visão do protagonismo empresarial,  

compensados com os programas de Responsabilidade Social das empresas.     

 Sem os mecanismos de contenção dos conflitos sociais, seria virtualmente 

impossível conferir a plena fluência da reprodução do capital numa atmosfera de 

explicitação dos antagonismos dos interesses dos diversos agentes que compõem a 

sociedade. O campo da Responsabilidade Socioempresarial  e do chamado Terceiro Setor, 

marcados pelo esvaziamento do espaço genuinamente público e pela incidência, quando 

muito, de uma democracia representativa de baixa intensidade, cumpre importante papel na 

domesticação das possíveis querelas, restringindo o espaço dessas contendas aos limites das 

empresas e das tradicionais esferas do poder estatal, cujo acesso é restrito ao grupo 
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composto por sua burocracia e à classe política. As decisões que de fato influenciam na 

vida social, como a política econômica, permanecem passando ao largo das esferas 

compreendidas pelas massas populares, sendo repassadas a um pequeno grupamento de 

técnicos a serviço dos imperativos do capital.  

 Em consórcio com a concepção esvaziada de substância popular da 

Responsabilidade Socioempresarial  e do chamado Terceiro Setor, a democracia de baixa 

capilaridade popular, cujo objetivo é a perpetuação do poder das elites, não é capaz de 

cumprir suas promessas de promover a justiça social universal. Aos ricos, tal estatuto 

democrático é generoso. Talvez,  até necessário para a perpetuação das desigualdades e das 

hierarquias disseminadas no seio da sociedade moderna. Podemos, quiçá, chegar a 

conclusão que o projeto democrático capitalista se materializou de forma incompleta em 

nossas formações sociais. Apesar de conferir direitos políticos e certas garantias civis – que 

são inegavelmente importantes -, nosso modelo democrático não conseguiu abranger 

setores como a economia e a cultura, sendo subordinado aos imperativos impessoais do 

mercado e à indústria cultural disseminadora da alienação coletiva. 

 

 O espaço-tempo da esfera política se reduz ao balcão de negócios em que se 

realizam as trocas entre os capitalistas e a esfera estatal. Tais intercâmbios se dão, em 

muitos casos, de maneira promíscua às custas do erário, tendo como mediadores 

privilegiados os profissionais da política e os lobistas.  Em verdade, a classe política e o 

empresariado socialmente responsável costumam reproduzir eternamente promessas com 

intuito de refinar o discurso, objetivando ludibriar os pobres e permitindo a perpetuação da 

dominação capitalista e de suas personificações. Aos gestores públicos de plantão, resta 

conferir vitalidade às promessas não efetivadas pela democracia até o limite da tolerância 

do conjunto da população. Então, aciona-se a conhecida  ―alternância de poder‖ que pode 

ser resumida às disputas no âmbito da política - entendida aqui de forma restrita. Com 

efeito, surgem novos atores no cenário político do capital dispostos a co-administrar no 

gerenciamento da questão social em nome dos pobres, mas em favor das elites.  A 

Responsabilidade Socioempresarial  e a própria democracia de baixa intensidade, em tal 

cenário, mostram-se inócuas para a realização dos projetos sociais de cariz popular, sendo 

deveras cúmplices da dominância  do capital, servindo, quando muito,  de suporte para o 
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alívio das agruras das classes subalternas por meio da aplicação de ações filantrópicas ou de 

políticas  compensatórias e focalizadas.   

   Com efeito, na busca dos nexos causais que estruturam a conformação do 

fenômeno da Responsabilidade Socioempresarial, no contexto contemporâneo, 

confrontaremos, a seguir, as categorias clássicas sobre Estado, Democracia e Sociedade 

Civil - capturadas, sobretudo, a partir da tradição marxista  – com as transmutações que tais  

concepções  assumiram na arena do moderno do sistema produtor de mercadorias. 

  

5.2  SOCIEDADE CIVIL, PARTICIPAÇÃO E A EMERGÊNCIA DA “ESFERA 

PÚBLICA NÃO ESTATAL” 

 O conceito de Sociedade Civil vem sendo continuamente deturpado. Várias 

conotações são atribuídas a tal categoria, mesmo no âmbito do marxismo e nos tributários 

do pensamento gramsciano, em particular. Fala-se em Sociedade Civil tanto para atacar as 

garantias sociais sob a tutela do Estado, numa dinâmica da ofensiva de cariz neoliberal, 

bem como para caracterizar a defesa de uma democracia com alto teor de participação 

direta dos concidadãos. Inúmeras reinterpretações do conceito de sociedade acabam por 

deturpar a articulação inferida originalmente por Gramsci. Para o autor italiano, sociedade 

civil  se dá a  partir de uma articulação entre as esferas sociais e o Estado capitalista, 

objetivando não apenas conferir uma explicação a tal fenômeno, mas, sobretudo, apontar as 

possibilidades de emergência de projetos contra-hegemônicos capazes de transformar a 

realidade presente, numa versão anti-capitalista. E, portanto, exprime uma relação dialética 

entre as forças sociais.   

 Em verdade, o conceito de sociedade civil remonta aos clássicos da filosofia, 

cabendo identificar aqui a interpretação de Gramsci formulada no âmbito da tradição 

marxista do século XX. E, a partir dessa versão sociedade civil, buscar elementos para 

subsidiar uma contraposição ao uso indiscriminado do termo, sobretudo, na esfera do meio 

empresarial em que a categoria de sociedade civil assume uma característica pouco 

dinâmica e acrítica. Em tal  perspectiva, não se admite, em geral, a possibilidade de uma 

consistente transformação social participativa. Emergem, com efeito, brechas para a 

atuação do ativismo social privado, em que as camadas receptoras de tais iniciativas são 
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vistas, na maioria dos casos, como cidadãos de segunda classe, incapazes de manter o 

estatuto da plena cidadania. A relativação do poder do Estado fez fortalecer a 

predominância do sujeito social em detrimento do espaço estatal. Esboça-se, então, um 

modelo de Sociedade Civil que prescinde da presença do Estado. A difusão dos meios de 

comunicação e das tecnologias de última geração fez emergir uma espetacularização do 

mundo da vida, proporcionando a incitação de vertentes sociais propensas ao 

individualismo e a concorrência generalizada. Todavia, noutra direção, multiplicam-se 

novos atores sociais causando um congestionamento do espaço destinado à sociedade civil 

que passa a abrigar múltiplos interesses. Segundo Marco Aurélio Nogueira, ―ganhou-se em 

termos de organização dos interesses e mesmo de atuação democrática, mas perdeu-se em 

termos de unidade política‖ (NOGUEIRA, 2003:188).  Contudo, parece que tal 

fragmentação segue uma tendência do próprio metabolismo social hodierno no que diz 

respeito à multiplicação das demandas sociais, em meio à crise explicitada pela contradição 

central do sistema capitalista, sobretudo, no que se refere às crescentes dificuldades de 

inserção no mercado de trabalho convencional. Em outras palavras, a reafirmação da venda 

da força-de-trabalho como o principal meio de sobrevivência na sociedade dominada pela 

lógica do capital impele à difusão de formas de subsistência diversas e, na maioria dos 

casos, problemáticas, em face da tendência iminente  de redundância do trabalho vivo na 

produção geral da riqueza.  Parece emergir, agora, mais um desafio à emancipação humana: 

como construir um projeto contra-hegemônico em meio a tantas adversidades e 

fragmentações inerentes à sociedade civil e ao mundo do trabalho? Voltaremos a essa 

questão.  

  Nogueira aponta que na década de oitenta emergiram grupos esboçando 

reivindicações inteiramente remodeladas, tais como: as novas demandas dos movimentos 

de raça e de gênero. Na interpretação do autor, surge um novo ativismo social resignificado 

como uma nova sociedade civil cujo ethos foi um setor autônomo marcado por novas 

reivindicações. Tais movimentos ganham expressão junto com a modernização capitalista 

da Terceira Revolução Técnica e a transnacionalização do capital financeiro. Neste cenário 

de ―globalização‖ e de fortalecimento dessa nova sociedade civil, floresce a 

desregulamentação neoliberal, condenando o Estado e seus representantes. Nasce, então, 

uma interpretação de sociedade civil hostil ao Estado e à política, capaz de trafegar para 
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além de tais fronteiras determinadas pelo convencional poder de regulação do Estado. Com 

efeito, há uma propensão à negação da política, ou melhor, uma despolitização da política e 

da própria sociedade. A sociedade civil, nestes termos, atuaria como trincheira social 

nascida da ineficiência estatal. Neste sentido, valorizam-se iniciativas no âmbito do 

denominado ―ativismo social‖, tal como a ―ação voluntária‖ em favor das garantias 

mínimas de sobrevivência dos ―cidadãos‖ vítimas do inevitável desígnio do modelo 

mercado
109

.   

 Retomando a trajetória de elaboração do conceito de Sociedade Civil formulado 

por Gramsci, deve-se ter em mente as inovações do Estado em plena evolução do 

capitalismo nas duas primeiras décadas do século XX. De fato, neste cenário de 

metamorfoses profundas tanto na produção como nas formas de dominação política 

burguesa, fez-se mister uma sofisticação teórica, por parte da esquerda socialista da 

primeira metade do século passado, objetivando captar criticamente as novas versões de 

dominação operadas pela burguesia de então. Segundo Gramsci, nesse cenário, a 

dominação capitalista passa a ser exercida de forma ampliada (Estado ampliado= sociedade 

civil + sociedade política), consagrando uma estratégia hegemônica no âmbito do 

―consenso‖,  para além de apenas se lançar mão das forças estatais coercitivas repressoras 

da ―vontade geral‖. Com efeito, o Estado se configura numa arena de disputas dos projetos 

políticos em busca da hegemonia social, sobretudo, da querela entre o capital e o trabalho; a 

burguesia e o proletariado. Nesse contexto, a hegemonia é construída nos labirintos da 

ideologia – com forte proeminência do intelectual orgânico – e da política. A orientação 

político partidária, na versão original de Gramsci, o ―moderno príncipe‖, pode emergir 

tanto de partidos políticos tradicionais como de órgãos de irradiação da propaganda 

política, como jornal, meios de comunicação e outros. Enfim, o Estado se transforma num 

misto de entrelaço entre hegemonia e consenso. A Sociedade Civil expressa essa disputa de 

                                                           
109 Há, igualmente, a partir dos anos oitenta o surgimento de uma vertente, no âmbito da esquerda, que opta 

pela estratégia de demonizar a esfera do estado e conferir hipertrofia ao conceito de sociedade civil como 

estratégia para a emancipação social, numa inovadora reinterpretação da leitura tradicional marxista.  Para 

esse segmento, a luta deve ter como palco  um espaço fora  das formas convencionais de disputas intra-estatal.  

Esboça-se a possibilidade de transformação social a partir da negação da política e dos espaços sociais já 

contaminados irreversivelmente pela lógica do capital.  
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projetos ideológicos antagônicos nas entranhas do moderno Estado capitalista. E, no caso 

do partido do proletariado, pela prevalência programática do vetor intelectual e moral.  

 Para Gramsci a política é a mediação necessária à ―catarse‖, ou seja, a 

depuração necessária rumo a uma  nova formação societal solidária. Tal mediação não se 

daria apenas na política exercida pelos partidos tradicionais (pequena política), mas, 

sobretudo, pelos conjuntos sociais imersos na  Sociedade Civil, por meio de associações e 

fóruns de discussão e deliberação.  Com efeito, Gramsci pensou a noção de Sociedade Civil 

articulada ao conceito de Estado ampliado, em que se incluiria também a Sociedade 

Política. Neste contexto, a Sociedade Civil representaria a expressão viva do Estado, 

imprescindível para o alcance de suas metamorfoses estruturais (grande política). A esfera 

representada pela Sociedade Civil expressaria, assim,  o espaço genuinamente público, em 

que floresce a viabilidade possível para a formação de novas hegemonias, portanto da 

transformação social.  

 Já no final do século passado, sob efeito das novas transformações nas bases 

produtiva e social, eis que surgem novas tentativas de resignificação do conceito de 

Sociedade Civil. Neste cenário, multiplicam-se as orientações acerca desse conceito. Dentre 

as quais, identifica Nogueira, a concepção denominada ―sociedade civil liberista‖ (SCL). 

Nesta leitura, há uma espécie de aliança entre a hipertofria da noção de mercado e a 

sociedade civil. É neste espaço que irá atuar fortemente o viés do denominado ―público não 

estatal‖. Nesta concepção, não há espaço para um projeto contra-hegemônico de 

transformação do Estado, simplesmente este é relegado ao segundo plano, enquanto a 

dominação mercadológica não é contestada como base das trocas injustas das mercadorias 

produzidas pelo indivíduo social.  Segundo a concepção liberista, o Estado Nacional mais 

atrapalha, por sua ineficiência crônica, do que contribui para a eqüidade social, portanto 

nada mais lógico que ele seja ―mínimo‖.  O voluntariado da sociedade civil, a gestão 

profissional (por resultados) e o planejamento são incentivados como ferramentas de 

políticas de responsabilidade social necessárias para garantir aos desafortunados da vala 

comum da assistência social à subsistência diária. Nesta  concepção societal civil, ―pode 

existir oposição, mas não contestação‖ (Idem, 2003:192).  

 Na lógica de atuação da ―sociedade civil liberista‖, há a incorporação da 

perspectiva gerencial como encarnação da eficiência das políticas sociais. O Estado é 
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deslocado para fora de seu campo de atuação tradicional de gestor das políticas públicas. 

Neste enquadramento, abre-se espaço para a atuação das ONGs e dos programas de 

Responsabilidade Social das Empresas. Com efeito, emerge o campo de atuação do 

chamado Terceiro Setor, onde agem os ―novos protagonistas do ativismo da sociedade 

civil‖.  Os ―novos atores sociais‖ desempenham suas funções nas brechas deixadas pela 

ineficiência estatal. Cabe salientar que o Estado não é contestado como fomentador –com a 

destinação de fundos públicos - para viabilizar a atuação das ONGs e dos programas sociais 

das empresas, mas somente em sua função de  efetivo executor das políticas públicas. A 

sociedade civil passa a atuar numa zona neutra onde perpassam as iniciativas 

assistencialistas das ONGs e das empresas, no terreno circunscrito pelo chamado Terceiro 

Setor. 

 Outra concepção de Sociedade Civil apontada por Nogueira é definida como a 

―sociedade civil social‖ (SCS). Tal versão societal é herdada das novas formulações 

teóricas acerca dos ―novos movimentos sociais‖. Para o autor é inegável o poder 

contestatório desses novos atores sociais, bem como de sua capacidade de formulação de 

projetos alternativos. Todavia, a fragmentação de suas demandas, e a não congruência e 

complementaridade de suas reivindicações, expõem a fragilidade e a inflexão para a 

consecução de uma unidade contra-hegemônica a partir de tal eixo de contestação, vez que 

falta aos ―novos movimentos sociais‖ laços identitários básicos que possibilitem uma ação 

conjunta  eficaz.  

 No limite estritamente possibilístico e teórico, alguns autores  vislumbram  uma 

tendência de integração global dos ―novos movimentos sociais‖, conforme demonstra 

Nogueira. Tal perspectiva aponta para a constituição de uma sociedade civil transnacional, 

convertendo-se num campo social específico em que a cidadania seria recriada 

continuamente. Como afirma nosso autor: ―Não é a toa que essa idéia de sociedade civil se 

abre bastante para os temas da comunicação intersubjetiva, dos vínculos culturais 

espontâneos, da 'desobediência civil' e do ativismo ético.‖ (Idem, 2003:194). 

 Nesta concepção de ―sociedade civil social‖ há inegavelmente, segundo 

Nogueira, a contestação sistêmica, mas as vias intra-estatais convencionais de reivindicação 

são negadas. Com efeito, para levar adiante suas demandas, os ―novos movimentos sociais‖ 

negam a importância do Estado e da Sociedade Política. Há uma rejeição quanto aos 
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métodos da política convencional e da estratégia do marxismo  tradicional vinculado à luta 

de classes. Em geral, a  ―sociedade civil social‖ confere uma hipertrofia ao conceito de 

Sociedade Civil, encarnando a exaltação do estatuto ético como arma substantiva para 

limitar a ação do mercado e exigir dos governantes o atendimento de suas reivindicações.      

 Na concepção da ―sociedade civil social‖ o cerne da contestação é a dominação 

social  sistêmica e não propriamente os governos de forma isolada, contudo a fragmentação 

e a ausência de uma direção centralizada embota a eficácia da ação  política contestatória. 

Neste sentido, Nogueira acaba realizando uma leitura na qual identifica a SCS e SCL no 

que tange à negação do Estado e dos cânones convencionais da política como estratégia de 

ação. Em sua visão, há um esvaziamento das tensões capaz de organizar uma contra-

hegemonia factível. Talvez aqui o nosso autor exagere em sua constatação generalizadora. 

Inegavelmente, na forma da SCL não há espaço contestatório, mas no máximo oposição 

pontual, como bem apontou Nogueira. Com efeito, esvaem-se quaisquer possibilidades de 

formulação de projetos constestatórios  à dominação do mercado e, em última instância, ao 

sociometabolismo do capital. Todavia, admitir essa mesma tendência de acomodação aos 

imperativos do mercado  nos chamados ―novos movimentos sociais‖ parece revelar uma 

certa exacerbação analítica. De fato, as deficiências da SCS são evidentes, sobretudo, no 

que se refere à falta de uma direção minimamente centralizada e à fragmentação dos 

interesses dos segmentos sociais imersos em tal forma societal. Todavia, quiçá fosse mais 

adequado problematizar tais deficiências de organização política a condenar 

prematuramente a possibilidade de êxito de tal estratégia, mesmo porque é inegável a força 

contestatória inerente  à SCS . Mas, cabe indagar, por onde começar? 

                Evidente que não cabe aqui, nos limites desta Tese, buscar as razões mais 

profundas dos problemas de organização e de ausência de direção congruente dos 

chamados ―novos movimentos sociais‖. Contudo, pode-se vislumbrar o elemento 

unificador capaz de integrar tais interesses parcializados e fragmentados. Inegavelmente, tal 

elemento integrador passa pela critica à sociedade capitalista assentada sob a base de 

produção do valor. Ou seja, o caminho da contestação da dominação envolvente e quase 

objetiva do capital e do trabalho. Parece mesmo que sem a incorporação desse arsenal 

crítico nenhuma proposta de emancipação social poderá obter êxito. Eis ai também uma 

fragilidade da estratégia do marxismo tradicional, que insiste em revitalizar o viés da tática 
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da luta de classes, como a única formulação crítica ao sociometabolismo do capital. Assim, 

não se percebe que a centralidade do trabalho e o próprio vigor da antiga classe operária 

não se configuram no século XXI nas mesmas condições sócio-históricas em que se 

encontravam à época de Marx e mesmo de Gramsci. Urge, então, a necessidade de 

rediscussão de novas estratégias e novas formas de contestação para  além da clássica 

querela entre capital e trabalho que marcou o cenário do século XX. Talvez, ai resida a 

importância da SCS, focando novos caminhos e novas luzes sobre o terreno das disputas 

sociais, sendo salutares no que tange à abertura de novas possibilidades de trincheiras 

contestatórias das formas sociais excludentes erigidas a partir da reprodução metabólica do 

sistema capitalista. Cabe alertar, entretanto, que a crítica de Nogueira é  deveras pertinente 

no que se refere à dispersão política marcante na SCS  que revela  obstáculos quase 

intransponíveis, pois não enxergam a necessidade sine qua non  de unificação das lutas para 

a destruição da base reprodutiva do capital, ou se seja, das mediações sociais necessárias 

para a superação do capitalismo. 

 Parece óbvio que toda construção dialética carrega consigo a necessidade de  se 

manter aberta para novos aportes e contribuições, objetivando suprir e atualizar as 

elaborações teóricas inscritas num determinado contexto sociopolítico. Tal dinâmica é, 

inclusive, incorporada ao pensamento marxista de maneira até exagerada em face das 

inúmeras vertentes que a obra Marx inspirou (e inspira) em diversas áreas do conhecimento 

das ciências sociais. Cabe salientar que o conceito de Sociedade Civil elaborado por 

Gramsci, sob determinadas condições históricas, prescinde igualmente de renovadas 

contribuições, sobretudo, com a emergência de um contexto de dominação capitalista 

inovado em função dos recentes incrementos na base técnica e a crescente expansão da 

composição orgânica do capital.  Com efeito, as forças produtivas assumem uma nova 

configuração, em que o trabalho vivo é crescentemente tornado redundante para a produção 

da riqueza social. Paralelo a este fenômeno, assistimos à preponderância dos circuitos da 

financeirização econômica influenciando decisivamente a esfera do capital produtivo
110

. 

                                                           
110

 A preponderância  do capital financeiro não foi vislumbrada por Marx. Segundo o autor  alemão, a 

tendência seria os demais ciclos do capital se subordinarem às necessidades de reprodução ampliada do 
capital produtivo. François Chesnais analisa brilhantemente essa inversão que possibilitou a dominação do 

capital financeiro no século XX, na obra A Mundialização do Capital.  
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Tais transformações impelem uma conjuntura social bem diversa da realidade analisada por 

Gramsci, em que havia outra demarcação de fronteira do inimigo a ser superado.  

 Todavia, cabe alertar que não parece ser possível uma estruturação de uma 

contra-hegemonia baseada na idéia de uma autonomia absoluta da Sociedade Civil, ou seja, 

sem que não se considere a importância ainda vital para o capital das instituições 

vinculadas ao Estado nacional. Embora, não se possa negar que tais Estados crescentemente 

se  convertem em meros terminais do capital financeiro global (Chesnais, 1996). 

Inegavelmente, o velho Estado nacional tem sofrido inúmeras alterações estruturais, mas 

ainda é imprescindível para o sociometabolismo do capital, sobretudo, como gestor das 

políticas de contenção social. Neste contexto, a grande tarefa dos movimentos sociais 

contestatórios da ordem vigente parece ser a integração de interesses comuns tomando por 

base a crítica à dominação do capital, questionando sua lógica intrínseca e o trabalho.     

 Não obstante os novos e imensos desafios, não se pode dizer que estamos diante 

do  ―fim da história‖ ou do relativismo radical pós-moderno em que tudo é possível.  Os 

riscos da exaltação radical da Sociedade Civil, em detrimento da preocupação com o Estado 

nacional, podem levar à redução da finalidade do projeto político à assistência social, 

abrindo espaço para as desregulamentações das garantias sociais em favor de interesses de 

grupos econômicos. Como bem recorda Nogueira, quanto maior o envolvimento na 

perspectiva de um projeto político superior, menores serão as chances de desvio da ação 

social para os cânones da ―sociedade civil liberista‖ situada na esfera de atuação do 

chamado Terceiro Setor.  

 A acentuada ofensiva do capital nas últimas décadas, além de redefinir novas 

bases para a acumulação capitalista, intuiu uma nova elaboração para as funções estatais 

com ênfase na hipertrofia do conceito de mercado, em detrimento das políticas 

socioassistenciais. Contudo, há de se ter em mente que as esferas sociais não são estanques 

e resguardadas em torno de fronteiras intransponíveis. Com efeito, as ações emanadas  nas 

diversas demarcações e interpretações da Sociedade Civil muitas vezes se interpenetram e 

mesmo se confundem. Quiçá, o problema esteja na forma como cada uma de tais 

interpretações societais enxerga o devir da condição humana, em meio à realidade  

dominada pelo poder do capital. 
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5.3 AÇÃO SOCIAL EMPRESARIAL, VOLUNTARIADO E RESPONSABILIDADE 

SOCIAL DAS EMPRESAS 

 O discurso da responsabilidade social privada tem em suas raízes a confirmação 

segundo a qual o mercado é o vencedor. Com efeito, não há como se contrapor às suas 

determinações, bem como inexiste a possibilidade de outra formação que não seja mediada 

pela concorrência e pelo lucro privado. Neste cenário, as pessoas individualmente se 

projetam como protagonistas sociais, mobilizadas numa espécie de Sociedade Civil em que 

inexiste atividade política ativa. Emerge, então, viril, a ação social do voluntariado que, em 

verdade, se configura como mais uma extensão do projeto neoliberal. Neste sentido, a ação 

social privada se distancia de uma proposta contra-hegemônica às determinações 

mercadológicas, posto que se inscreve num ambiente em que o Estado é tido como 

ineficiente e mesmo incapaz de executar políticas públicas eficazes. Assim, o voluntariado 

privado assenta sua missão na perspectiva de um  Estado mínimo de cariz neoliberal. O 

Estado reduzido ao cumprimento do contrato social restrito à defesa da propriedade privada 

e do mercado, cabendo ao assistencialismo privado a tarefa de proteger socialmente os 

incapazes de inserção virtuosa no reino das mercadorias.  

 Em verdade, o discurso aparentemente neutro da ―tomada de consciência 

social‖ divulgado por empresas e ONGs ‖socialmente corretas‖, enseja a possibilidade de 

se ultrapassar as fronteiras das carências sociais sem a necessidade de conflito e mesmo 

sem a mediação do Estado como executor de políticas públicas.  Neste cenário, a 

Responsabilidade Social tenta se legitimar na arena do chamado Terceiro Setor, sem a 

precedência de uma discussão aprofundada sobre as verdadeiras origens das desigualdades 

sociais, bem como não há, na maioria dos casos, uma transparência quanto à origem e 

aplicação dos recursos.  

 Talvez seja válido levar a discussão das questões sociais para a esfera das 

empresas, ainda mais num País tão necessitado como o Brasil. Todavia, tal fato não deixa 

de ser controverso, sobretudo, quando a tais preocupações estão incorporados interesses 

quanto ao retorno do ―valor agregado à marca‖, como lembra a pesquisadora Maria Célia 
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Paoli. As empresas operam na esteira da filantropia por meio do denominado ―investimento 

social privado‖ cuja finalidade é a fidelização dos clientes pela boa imagem da empresa 

repassada para o público. Com efeito, a intervenção social privada, em sua essência, é uma 

extensão do negócio, sendo as razões da ação social uma projeção de lucros e não uma 

iniciativa para a obliteração das injustiças sociais. Ao contrário, estas são necessárias para o 

planejamento e a estratégia negocial. Neste sentido, o que menos importa é o impacto social 

da iniciativa muitas vezes quase nulo, (ver Paoli, 2003:399), mas com visibilidade positiva 

encarnada por ela, aos olhos do consumidor.  

 Cabe salientar que o negócio do investimento social privado vai além do espaço 

restrito à empresa em si. Em verdade, movimenta uma incomensurável gama de recursos 

destinados às assessorias técnicas em responsabilidade socioambiental. A introdução da 

técnica em investimento social privado - inspirada na ―gestão cientifica empresarial‖ – 

exige a transmissão de conhecimentos e informações que podem levar anos para a 

formação plena. Com efeito, tais ―saberes‖ já estão disponíveis nas pratilheiras de inúmeros 

cursos de formação técnica de ensino médio e superior, incorporados á lógica da 

indiscriminada  mercantilização da educação. 

 

5.4  DEMOCRACIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL PRIVADA 

 Quiçá, uma das características  mais marcantes da ação social privada é a 

inexistência de uma esfera propriamente pública111 para a concepção e execução das 

                                                           
111

 Habermas, apresenta uma arqueologia da evolução da esfera pública burguesa em seu texto intitulado 

―Mudança Estrutural da Esfera Pública‖ (1984).  Esse autor define a esfera pública como espaço cujo sujeito é 

o ―público‖, ou seja, a sociedade.  O autor delimita a evolução do próprio termo ―público‖ ao longo dos 

séculos, até se chegar à conceituação mais adequada à sociedade burguesa, em que as trocas de mercadorias 

são intensificadas, bem como o próprio trabalho social é regulamentado contratualmente. O autor aponta que 

na sociedade feudal e na Alta Idade Média não se pode identificar a esfera pública a partir dos critérios 

sociológicos conhecidos hoje. Mesmo porque o ―público‖ e o ―privado‖ continham liames obscuros nesta 

época. Em geral, as esferas sociais, simbólicas e econômicas compunham um complexo em que não existia 

uma autonomia capaz de conceber um espaço de interação pública proto-capitalista. No amadurecimento da 

Idade Média, começa a surgir a evolução da representatividade pública, sobretudo, a partir dos atributos 
pessoais encarnados num habitus inerente à nobreza. 

 

  O avanço da manufatura e da intensificação do intercâmbio internacional faz com que o 

capital manufatureiro se sobreponha em importância ao capital comercial. Assim, a esfera econômica 

necessita de uma expansão do espaço público para os seus novos desafios de fio condutor da sociedade 
teleguiada pelos interesses do capital. O oikos perde definitivamente sua dominância econômica que passa a 

ser  administrada  pela Economia Política, com a separação do ―político‖ e do  ―social‖.  Neste contexto, a 
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políticas assistenciais a serem implementadas pelas ONGs e as empresas na esfera do  

chamado Terceiro Setor. Neste sentido, os receptores de tais benefícios são interpretados 

como um ator social subalterno, em termos políticos e sociais, incapazes de opinar acerca 

de quaisquer questões de natureza pública. Para os ativistas sociais do ―espaço público não 

estatal‖, os sujeitos imersos na vala comum do assistencialismo são indivíduos excluídos do 

contrato social e da cultura política, tal como eram os escravos num passado recente. Nada 

indica, no âmbito da responsabilidade social privada, que as pessoas necessitadas de 

assistência retomem seus patamares de plena cidadania política, mesmo porque tal 

conferência de direitos indicaria uma necessária equivalência política entre os assistentes e 

assistidos das políticas públicas. 

 Na esfera da iniciativa social privada não existe, em geral, a formulação pública 

das diretrizes e políticas, bem como da destinação dos recursos arrecadados.  Neste sentido, 

como bem aponta Paoli (2003), a promoção da responsabilidade social no Brasil segue em 

direção contrária à deliberação democrático-participativa. Em oposição, no caso brasileiro, 

ao curso iniciado nos anos oitenta em favor de uma democratização participativa no País, 

com intensa integração das instituições progressistas, cuja marca foi selada na 

―Constituição Cidadã de 1988‖.   

 Todavia, com a devastação neoliberal na América Latina, em geral, e no Brasil, 

em particular, a democracia tende a se tornar um simulacro ante as novas exigências da 

financeirização econômica. Parece emergir para os agentes sociais ativos da sociedade civil 

um novo desafio: como construir um renovado projeto democrático? Inegavelmente, a tais 

sujeitos ativos cabe exigir uma nova forma democrática marcada por novos contratos 

sociais mais inclusivos, numa pedagogia social com foco na igualdade e na liberdade. A 

democracia como projeto sócio-histórico entendida como um processo dinâmico que induz 

constantemente a uma renovação social. Uma perspectiva bem diversa do que a 

responsabilidade social privada entende como lugar da participação do seu público de 

assistidos socialmente.  

                                                                                                                                                                                 

sofisticação da imprensa aprimora a esfera pública como ―guardiã das novidades‖. O próprio campo da 

notícia é colonizado pela lógica mercadológica, convertendo-se em mais uma mercadoria. A imprensa é 

utilizada como meio de divulgação dos decretos públicos e  também começa a ser vítima da censura oficial.  
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 O processo histórico brasileiro recente tem mostrado que nos circuitos de 

disputas internas - cujo Estado é o locus dessa querela – o pêndulo parece tender para o 

projeto democrático nos termos entendidos pelos representantes do neoliberalismo. O 

Estado ajustador emerge nos anos noventa conferindo espaços para a predominância da 

mundialização do capital, em que os Países da periferia se subordinam aos circuitos da 

financeirização econômica (CHESNAIS, 1996). Assim, a participação estatal tende a 

retroagir nos setores referentes aos investimentos sociais, abrindo espaço para atuação das 

ONGs e das empresas ―socialmente responsáveis‖.   

 Neste sentido, a lógica de atuação da iniciativa social privada segue os 

imperativos de uma  democracia representativa
112

, em que apenas formal e indiretamente os 

indivíduos  podem dispor dos estatutos democráticos. Por esta via, as ONGs e as empresas 

incrementam suas inserções nas comunidades desassistidas, social e politicamente, como 

forma estratégica de incorporar e legitimar seu ―poder social‖, conforme denominação 

atribuída por Paoli. As empresas, desta forma, ultrapassam seus espaços tradicionais de 

atuação estendendo seus tentáculos às zonas periféricas da sociedade capitalista, 

objetivando conferir legitimidade à reprodução metabólica do sistema do capital.  

 Na esteira de comprovar, pelos labirintos da atuação da iniciativa social 

privada, a ineficiência da atuação pública frente à eficácia das ações das empresas e das 

ONGs, lançam-se, ininterruptamente, formas renovadas de inserção do trabalho voluntário. 

Em verdade, em muitos casos, a convocação dos empregados ao voluntariado, no universo 

das empresas, se dá de forma compulsória. Assim, a atuação dos voluntários encarna pelo 

menos duas vantagens para o capital: a primeira, refere-se ao custo zero da força-de-

trabalho em plena atividade, mesmo após a jornada de trabalho convencional; o segundo 

benefício diz respeito ao ganho de imagem da empresa junto à comunidade assistida e aos 

consumidores de seus produtos.  

                                                           
112

 Giovanni Sartori expõe no texto intitulado ―A Teoria da Democracia Revisitada‖ (1994)  suas razões sobre 

a impossibilidade de uma formação democrática direta. Dentre outras justificativas, ele defende que numa 

democracia participativa haveria o caos instalado em virtude do terror da tirania da maioria. Além do mais, 

segundo o liberal italiano, haveria uma incompatibilidade em função das ―agendas‖ e prioridades definidas 

pelo conjunto da população.  Parece que, de fato, Sartori atribui uma qualidade quase divina à classe política e 
à classe dominante, cabendo a estas, por suas competências comprovadas, gerir os destinos das nações por 

meio da democracia representativa nos ternos entendidos pelos neoliberais.  
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  Cabe destacar, inclusive, que os olhares sociais das empresas e de seus 

voluntários muito raramente conseguem traduzir o beneficiário de suas ações sociais como 

um público portador dos direitos sociais que deveriam, equitativamente, pertencer ao 

legado da humanidade de maneira geral. Na maioria das vezes, a iniciativa social privada 

está marcada pela mendicância e a comiseração, considerando os sujeitos - imersos na vala 

da comum do assistencialismo – cidadãos de segunda classe, incapazes de inserção virtuosa 

na constelação mágica do universo das mercadorias.  Com efeito, fica prejudicado um 

diálogo mínimo que possa estabelecer uma conexão com uma esfera legitimamente pública, 

sobretudo, pelo repúdio às mediações com a sociedade e com o Estado. 

 Por fim, faz-se mister destacar que, em última análise, não há óbice para uma 

ação social do empresariado que permita a promoção de direitos sociais e, 

conseqüentemente, da emergência de um engrandecimento da condição humana na direção 

de uma sociedade mais justa.  Todavia, quando tal inserção da responsabilidade social 

empresarial se assenta numa ideologia instrumental, movida a partir da ―gestão cientifica 

do Terceiro Setor‖ e com ausência da democracia participativa, a essência do debate se 

esvanece, reafirmando as hierarquias e as diferenças sociais como conseqüências naturais e 

transhistóricas do devir humano. Em tal contexto,  sobressai a sentença de inspiração 

machadiana: aos vencidos do sistema do capital a piedade dos vencedores. 

 

5.5  INTERVENÇÃO SOCIAL PRIVADA NO BRASIL 

 

5.5.1 A Pesquisa Ação Social das Empresas (IPEA) 

 No Brasil, a prática da responsabilidade social no meio empresarial toma fôlego 

considerável a partir dos anos noventa do século passado. Dentro do meio empresarial, 

alguns órgãos tiveram proeminência na divulgação dos princípios de RSE, dentre os quais 

cabe destaque para as seguintes instituições: Associação dos Dirigentes Cristãos de 

Empresas do Brasil (ADCE), Conselho Nacional Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável (CEBDS), Fundação Instituto Desenvolvimento Empresarial e Social (FIDES),  

Grupos de Institutos Fundações e Empresas (GIFE) e Instituto Ethos. Tais órgãos 

assessoram, coordenam e acompanham as ações socais privadas do empresariado nacional, 
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tentando conferir uma articulação entre as iniciativas em andamento, bem como padronizar 

a avaliação de tais políticas sociais.  

  A visibilidade das ações sociais privadas no Brasil estimulou a realização de 

alguns levantamentos, com destaque para duas edições da Pesquisa Ação Social das 

Empresas, realizada pelo IPEA
113

, publicadas em 2002 e 2006, cujo propósito foi 

justamente mensurar as iniciativas sociais por parte do empresariado nacional por meio de 

um mapeamento envolvendo todas as regiões do País. No levantamento editado em 2002, 

foram analisadas 445 mil empresas da região sudeste. Estimou-se que cerca de 95 mil (22% 

do total) realizaram ações junto às comunidades locais. As empresas que efetivaram ações 

voltadas exclusivamente para os seus empregados somaram 78 mil casos.  Todavia, uma 

parcela expressiva das empresas, cerca de 200 mil, combinou ações nos dois públicos: 

interno e externo. Para as comunidades foram direcionados majoritariamente serviços de 

assistência social, alimentação e segurança. Já para as iniciativas que tiveram como 

público-alvo os funcionários das empresas, as ações incidiram preponderantemente na 

ajuda alimentação, saúde, qualificação profissional, educação e lazer.   Cabe salientar que 

as demandas legais (vale transporte, FGTS e o Programa de Alimentação do Trabalhador, 

por exemplo) não foram computados nos resultados da pesquisa.  

   Já na pesquisa editada em 2006, realizada com 420.447 mil empresas da 

região sudeste, contatou-se que houve um aumento da ordem de 6% das corporações que 

voltaram ações sociais privadas para as comunidades. As empresas com mais de 500 

funcionários são as que mais investem em ações sociais privadas em comunidades, 

conforme apontou o levantamento, com um percentual acima de 90% deste segmento. 

Todavia, foi constatada uma pequena redução no volume de recursos destinados aos 

investimentos sociais, comparado ao montante apurado no levantamento anterior, indicando 

que a crise econômica que marcou o final da década de noventa que se estendeu até os 

primeiros anos do século XXI foi determinante para frear o afã das iniciativas sociais dos 

                                                           
113

 Disponível em www.iepa.gov.br, acessado em 01.02.2010. Cabe informar que os dados publicados em 

2002, referem-se as ações apuradas durante o ano de 1999, enquanto o levantamento publicado em 2006 se 

referem-se aos dados apurados em 2003.  No relatório da pesquisa editada em 2006,  intitulado ―A Iniciativa 

Privada e o Espírito Público‖, o IPEA revela que são deveras consideráveis os recursos destinados às ações 

sociais por parte do empresariado  brasileiro, constatando que ―o espaço público não é mais exclusividade do  

Estado. Ele também pertence as esferas mercantis e não-mercantis da sociedade. O reconhecimento dessa 
realidade contribuirá para redefinir os papéis dos principais atores responsáveis pelo resgate da dívida social 

do País‖. (Ipea, 2006). 

http://www.iepa.gov.br/
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empresários brasileiros no que se refere à destinação de recursos, posto que, em 2000, tal 

gasto representou 0,43% do  PIB contra 0,27% em 2004. Outro dado revelador da pesquisa 

de 2004 foi o sensível aumento dos investimentos em qualificação profissional, que cresceu 

cerca de dezenove vezes. Os gastos com saúde também cresceram consideravelmente  (de 

13% para 21% do montante).   

                      Comparando os dados dos dois lavamentos, constata-se que houve um 

aumento considerável das empresas de pequeno porte (até dez empregados) que efetuaram 

alguma ação social no período de 2002 a 2003. Isto é de relevante importância  em face que 

esse tipo de organização representou 71% do universo pesquisado em 2004 contra 63% do 

total de empresas pesquisadas em 2000. Outro fator deveras importante foi quanto à 

percepção do próprio empresariado brasileiro no que se refere ao público alvo de sua 

intervenção social. Enquanto na primeira pesquisa as ações eram voltadas majoritariamente 

para a ―família‖, no levantamento publicado em 2006, contata-se que elas se referiram 

prioritariamente à ―comunidade em geral‖.   

                       Seguindo as comparações entre as duas pesquisas, constata-se que o número 

de empresas que atuou no social aumento de 59% em 1999 para  69% em 2003. Cabe 

recordar que o percentual de empresas de pequeno porte avançou de um levantamento para 

o outro, refletindo no resultado geral da pesquisa, sendo 58% na primeira contra 68% na 

investigação que apurou os dados do ano de 2003. Ou seja, foi o pequeno empresário que 

passou a intervir mais no social e não o grande.  

                     Se levar em conta a proporção por região, tem-se também outra alteração 

significativa: enquanto em 1999 apenas a região sudeste representava 64% de todas as 

ações sociais do empresariado brasileiro, em 2003 essa participação decai para 50%, 

expressando um avanço quanto à participação das regiões sul e centro-oeste. Em verdade, a 

progressão da região sul foi deveras mais notória comparada ao desempenho da região 

centro-oeste que evoluiu apenas 1%, enquanto a Sul passou de 16% na primeira pesquisa 

para 29% na investigação publicada em 2006.  Cabe ressaltar que o empresariado brasileiro 

se mostrou mais otimista quanto ao avanço das ações sociais privadas, enquanto na 

pesquisa de 2000 um número de 39% deste segmento declarava que havia planos de 

expansão para tais iniciativas, em 2004, esse número sobe para 43%.  
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                        Quanto à motivação que leva o empresariado brasileiro a intervir no social, 

houve uma significativa transformação, quando se compara os dados dos dois 

levantamentos. Enquanto na pesquisa de 2000, um número de 78% dos empresários 

declarou intervir no social para atender a motivos humanitários, esta motivação apresentou 

uma redução na pesquisa de 2004 registrando 57% no mesmo quesito. Já no que se refere 

ao atendimento de pedidos de outras entidades (governamentais ou comunitárias), os 

registros demonstram um avanço de 8% de um levantamento para o outro, sendo que em 

2000 foi assinalado um percentual de 39% e, em 2004, o índice registrado foi de 47%.  

Talvez, tal progressão se deveu à propulsão da ideologia onguizadora  que progredira 

deveras desde o início do presente século, incentivando as empresa, por meio de seus 

programas de Responsabilidade Social, a atuarem em parceira com as ONGs situadas no 

campo do Terceiro Setor.  Cabe salientar que na pesquisa de 2004 ficou patente que a 

grande maioria das empresas prefere atuar no social por meio de doações, sendo 67% que 

repassam os donativos para as organizações que desenvolvem projetos sociais e 54% 

declararam optar por, simultaneamente, doar para pessoas carentes e entidades 

(filantrópicas, comunitárias ou religiosas). O levantamento de 2004 ainda revela que apenas 

3% das empresas desenvolveram projetos sociais próprios.  

                       Com base nos dois levantamentos ainda se constata que a responsabilidade 

pela ação social privada do empresariado brasileiro está majoritariamente nas mãos dos 

donos das empresas ou de sua diretoria. Em 2000, este índice era de 72%, enquanto no 

levantamento de 2004 o mesmo índice cai para 56%. Todavia, há uma evolução relevante 

no que se refere à progressão da atuação dos Comitês de Empregados, pois na pesquisa de 

2000 este enquadramento representou apenas 1% do total, enquanto os dados de 2004 

revelam 8% de participação destes Comitês. Tal progressão, muito provavelmente, 

resguarda sintonia com a propulsão dos complexos ideológicos em torno da parceria 

(compulsória) que deve haver entre as empresas e seu corpo funcional no sentido de 

minimizar as seqüelas sociais não equacionadas pela impotência estatal. Mesmo assim, os 

levantamentos ainda demonstram que a participação do total de trabalhadores nas ações 

sociais empresariais continua pouco representativa, sendo que 34% das empresas 

afirmaram que seus empregados participaram das suas iniciativas sociais, segundo o 

levantamento de 2000. Neste mesmo quesito,  registra-se uma leve queda na participação 
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dos empregados no levantamento de 2004, chegando a apontar um índice da ordem de 31% 

dos empregados engajados em tais iniciativas no período.  

               Na ótica do empresariado brasileiro, segundo os dados dos dois levantamentos, as 

intervenções sociais privadas das empresas conferem benefícios para todos os atores 

envolvidos no processo, tanto para quem as recebe como para os agentes que as 

patrocinam. Na pesquisa de 2000, 55% dos empresários afirmou que as suas iniciativas 

melhoraram as condições de vida da comunidade, enquanto o mesmo índice, no 

levantamento de 2004, registrou 51%.   Em 2000, segundo os dados levantados pelo IPEA,  

61% do empresariado brasileiro declarou que suas ações sociais aumentaram a satisfação 

pessoal ou espiritual do dono da empresa, enquanto na pesquisa de 2004 este mesmo índice  

alcançou 50%. Dado relevante dos levantamentos ficou por conta da percepção quanto à 

melhoria da imagem da empresa pela via da intervenção social privada. Segundo os índices 

registrados, houve um significativo decréscimo da ordem de 8 pontos percentuais entre os 

dois levantamentos, sendo 26% na pesquisa de 2000 e 18% no levantamento de 2004. Cabe 

inferir que tal regressão da crença na melhoria da imagem da empresa via iniciativas sociais 

se deu pelo fato da expansão do número de pequenas empresas que compuseram a amostra 

de 2004, uma vez que suas ações são de relevância bem menos impactante se comparadas 

aos programas de responsabilidade social das grandes organizações. Contudo, os dados 

revelam que a grande maioria do empresariado brasileiro percebe que a falta de recursos e o 

pouco incentivo governamental representam os maiores obstáculos para a 

ampliação/manutenção  de suas intervenções sociais, sendo que o primeiro motivo registrou 

o índice de 74% em 2000 contra 65% em 2004, enquanto o segundo apontou 40% na 

pesquisa de 2000 e 42% no levantamento de 2004.  

                          Por fim, cabe registrar que na pesquisa realizada pelo IPEA em 2004, 78% 

do empresariado brasileiro afirma que suas ações sociais privadas são efetivadas pelo fato 

do Estado não cumprir sua atribuição de cuidar do social. No mesmo levantamento, 65% do 

segmento empresarial considera que atualmente a necessidade das empresas intervirem na 

questão social é maior do que a de há alguns anos atrás, bem como 48% aponta que é 

obrigação  das empresas ajudarem às comunidades carentes. Vale ressaltar que 53% dos 

empresários discordam que para as empresas contribuírem para a comunidade basta pagar 

seus impostos, gerar empregos e garantir a qualidade de seus produtos ou serviços. Com 
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efeito, constata-se a tendência do empresariado brasileiro em aderir crescentemente à 

ideologia da responsabilidade socioempresarial , segundo a qual a intervenção efetiva da 

burguesia na questão social é imperativa para a solução das desigualdades irradiadas pelo 

próprio desenvolvimento do metabolismo do capital.  

 

5.5.2 O Empresariado e a Trajetória da Responsabilidade Socioempresarial  no Brasil  

   

                  Na República Velha tem se registro das primeiras ações filantrópicas no âmbito 

das empresas brasileiras. Segundo Cesar, tais ações oscilavam entre ―o apoio explícito à 

repressão policial e às ações assistencialistas no âmbito das empresas, que sob a áurea 

paternalista e benemerente, constituíam uma atividade racionalizada, cuja finalidade era 

estabelecer o controle social, aliado ao incremento da produtividade e ao aumento da 

exploração.‖ (Cesar, 2008:79) 

                  A constituição das vilas operárias, na transição entre a República Velha e a era 

Vargas (1930-45) no campo social, pode ser inscrita como o primeiro passo da intervenção 

privada do empresariado brasileiro em termos de Responsabilidade socioempresarial . Em 

verdade, segundo Cesar, tais espaços serviam para monitorar a vida do trabalhador fora da 

jornada de trabalho como expediente para se evitar excessos referentes às bebidas 

alcoólicas e outras atividades que interferissem negativamente no desempenho do 

empregado, bem como aumentar a dependência do operário à empresa pela concessão de 

moradia, ambulatório e creche. Nas vilas também se ministravam treinamentos voltados 

para qualificar os trabalhadores na operacionalização  do maquinário da época. Com efeito, 

as primeiras ações sociais do empresariado brasileiro entrelaçaram controle social e 

qualificação profissional que, em última instância, beneficiavam o próprio desenvolvimento 

do capital. Constata-se que tais medidas já traziam consigo as primeiras marcas do 

fordismo que tanto iria inspirar a cartilha de organização do trabalho dos empresários 

brasileiros desde os primeiros passos da industrialização do País.   

             À época da revolução de 1930, há uma transformação quanto à forma do 

tratamento da chamada questão social. Programas de auxílio aos necessitados são 

inaugurados por parte do poder público, bem como há uma incipiente preocupação quanto 
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aos direitos dos trabalhadores, culminando na promulgação da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT).  Numa perspectiva inspirada em Marx, podem-se conceber essas 

modificações como momentos civilizatórios que compõem a própria trajetória do 

metabolismo do capital, em que o estabelecimento de algumas regras e normas a serem 

observadas por patrões e empregados se converte numa necessidade para a estabilidade 

necessária à dinâmica do processo produtivo em progressão. Vale ressaltar que a prescrição 

legal atinente à CLT submete as representações sindicais dos trabalhadores à tutela do 

Ministério do Trabalho que, por sua vez, monitorava as ações dos sindicatos orientando  

sua atuação.  Com efeito, o Estado atrelou o movimento sindical às diretrizes impostas pelo 

poder público. E, ainda, a legislação trabalhista brasileira foi funcional para o próprio 

Estado ao prescrever que os sindicatos deveriam conceder serviços de assistência social aos 

seus filiados desonerando, em parte, os gastos da Previdência Social pública. Assim,  

substituía-se o poder político reivindicatório dos coletivos dos trabalhadores  por serviços 

assistenciais sob à  supervisão estatal.  

                 Na década de 30 do século passado, a burguesia brasileira, em plena expansão, 

prefere se recusar a ocupar espaço na solução dos problemas sociais que passam a fazer 

parte da paisagem das metrópoles, sobretudo, expostos, amiúde, no surgimento das favelas 

nas granes cidades. Com efeito, fica patente que a burguesia empresarial transfere para os 

aparatos do Estado a problemática da questão social, com todo o seu ônus indesejado. 

Enclausurada nas entranhas da produção marcada pela incipiência do fordismo no Brasil, a 

burguesia não demonstra pretensão no que concerne às demandas da questão social. Além 

disso, os protagonistas empresários demonstraram preocupação quanto à perspectiva do 

novo regulamento das leis trabalhistas. De acordo com a Circular da FIESP de 24 de 

dezembro de 1936, os empresários ali representados se manifestaram nos seguintes termos: 

 

Não queremos com essas considerações reprovar a política trabalhista 

do governo federal, desejamos apenas esclarecer que, quanto mais 

onerosas forem as cláusulas desses contratos, tanto mais difícil será a 

concorrência dos produtos nacionais com os similares estrangeiros, se 

não houver compensação suficiente. Esses, até por tratado de comércio, 

têm sido isentos dos ônus suportados pela produção nacional. (Apud, 

Cesar, 2008, p. 96)   
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                  A pesquisadora Mônica de Jesus Cesar comenta nestas palavras a postura do 

empresariado brasileiro quando da expansão da indústria na década de 30 do século 

passado: 

O que fica patente é que o empresariado atuou no sentido estrito da 

maximização das vantagens econômicas para as indústrias, sob a ótica 

de seus interesses particulares de caráter corporativo, movendo-se dentro 

de um campo de visão restrito e imediatista, que não abarcava a 

possibilidade de uma divisão mais equânime da riqueza socialmente 

produzida. Isso se traduziu na permanente resistência ao atendimento das 

demandas operárias e aos avanços da legislação trabalhista, obstruindo 

a aplicação de vários dispositivos que asseguravam direitos aos 

trabalhadores, revelando sua franca oposição e inflexibilidade sob a 

justificativa de não onerar o custo da produção industrial. Deste modo, o 

empresariado buscou dissipar o suposto equívoco de colocar os 

problemas ligados à distribuição adiante daqueles ligados à produção da 

riqueza. (Cesar, 2008:95) 

            

                De fato, a consolidação da dominância burguesa no Brasil decorreu bem mais 

pela coerção do que pela busca do convencimento ideológico pelo consenso, numa 

adaptação de um capitalismo centralizado a partir dos aparatos burgueses de dominação. 

Essa estratégia teve por finalidade negar espaços, no âmbito da sociedade civil, para os 

setores populares garantindo o controle do Estado nacional por parte das alianças 

representadas pelas elites. Assim,  buscava-se conferir mecanismo – ainda hoje presentes – 

que  conferissem plena garantia para a preservação do predomínio dos interesses da 

burguesia e de seus aliados. Para efetivação de tal estratégia, não foram dispensados os 

aparatos ideológicos do liberalismo econômico que, na versão brasileira, se condensaram 

com o patrimonialismo e o clientelismo, cujas marcas são seculares nas relações que 

envolvem o poder estatal e a sociedade. Neste contexto, assumem pouca relevância as 

demandas atinentes à questão social.  

                    Assim, a partir da década 30 do século passado, o Estado nacional brasileiro se 

fixou na prioridade de garantir o progresso à empresa capitalista, seja quanto aos recursos 

disponibilizados ou quanto à segurança dos empreendimentos. Neste contexto, a 

racionalidade burguesa se desenvolveu no sentido déspota, como bem assinala Cesar: ―sua 

revolução ‗retardatária‘ perde todo o sentido revolucionário, encarnado assim a própria 
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contra-revolução, tomando por base o padrão democrático burguês clássico de revolução 

nacional.‖ (Cesar, 2008:99) 

                  Durante o Estado Novo (1937-45), os trabalhadores foram alijados das 

negociações com o Estado. Com efeito, coube ao empresariado, conjuntamente aos 

representantes do aparato estatal, encaminhar as diretrizes das políticas públicas do próprio 

Estado, preservando os interesses da burguesia nacional e de seus aliados.  Assim, a 

regulamentação trabalhista foi concebida/aperfeiçoada num ambiente hostil para o 

movimento sindical reivindicatório.  A ação social estatal direcionada para as classes 

subalternas, neste período, teve por base o assistencialismo com o propósito de se evitar as 

tensões sociais, mas sem abrir mão dos expedientes relacionados ao clientelismo como 

critério de seleção  para a concessão dos benefícios.  Todavia, segundo Cesar, é no período  

do Estado Novo que a assistência social passa a intervir na realidade brasileira como uma 

estratégia sistemática buscando a convergência dos interesses entre patrões e empregados, 

transpondo, assim,  as fronteiras da ação social humanitária e voluntarista.  

               Foi neste cenário que se inaugurou o Conselho Nacional de Serviço Social em 

1938. Durante o Estado Novo, a ação social voltada para a força-de-trabalho ativa foi 

valorizada, pois o ―trabalho‖ era tido como uma prática virtuosa de se ―ganhar  a vida‖.  

Com efeito, os excluídos do mercado de trabalho eram estigmatizados e alijados dos 

programas sociais voltados para os trabalhadores, segundo Cesar. Para a massa imersa na 

vala comum do assistencialismo social restavam as iniciativas já existentes no âmbito das 

instituições filantrópicas ou as ações sociais da Legião Brasileira de Assistência que foi 

criada em 1942. Por seu turno, o empresariado – com o apoio da igreja católica e do próprio 

Estado – passa a intervir socialmente, sob a tutela do corporativismo, por meio de 

iniciativas assistenciais voltadas para os trabalhadores objetivando atenuar as tensões socais 

da classe enfraquecendo o afã do movimento operário reivindicatório.     

                 Entanto, as pressões voltadas para a redemocratização nos anos quarenta do 

século passado despertaram o movimento social dos trabalhadores, bem como impeliu ao 

incremento das intervenções sociais do empresariado brasileiro. Com efeito, foi justamente 

neste contexto que surgiram o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), cujas ações se concentraram no apoio aos trabalhadores 

no que se refere ao lazer e à qualificação profissional.  De acordo com Cesar, neste 



261 

 

contexto, as iniciativas assistenciais do empresariado passam a diferir se comparadas as 

ações concebidas em pelo vigor do Estado Novo, cujo foco se concentrou na regulação e no 

controle social da classe trabalhadora.   

                  Como bem recorda Cesar, o empresariado brasileiro a partir de meados dos anos 

40 do século passado passa a manipular de forma mais contundente os complexos 

ideológicos do capitalismo, objetivando a preservação de sua hegemonia via consenso e 

não somente no enfoque do controle social coercitivo. Emerge, então, uma estratégia de 

convencimento em curso com o propósito de subsumir os trabalhadores à causa da ―paz 

social‖ necessária ao desenvolvimento do capital, sob a égide do padrão keynesiano-

fordista. É neste cenário que surgem as primeiras lideranças empresariais afinadas com o 

discurso conciliador, com destaque para o empresário Roberto Simonsen, para quem os 

benefícios concedidos pelas empresas devem permear as políticas empresarias, pois 

―colocados esses elementos básicos na vida do homem ao abrigo dos reflexos perniciosos 

da inflação, teremos melhorado o salário real dos nossos trabalhadores e contribuído, de 

forma decisiva, para a paz social‖ (Simonsen apud Cesar, p. 215)           

                   Assim, pela primeira vez na história do Brasil, a burguesia nacional elabora 

uma estratégia de cariz ideológico para disputar posições na arena da Sociedade Civil com 

as concepções oriundas do ―movimento populista‖ ou do Partido Comunista em expansão, 

a partir do pós-guerra. Essa perspectiva da preservação da hegemonia via disputa 

ideológica parece transparecer nitidamente no depoimento do líder empresarial Roberto 

Simonsen quando da inauguração do SESI, em 1946. Para ele, o SESI propõe-se à ―missão 

educativa, ao lado dos partidos democráticos e liberais, para que as massas trabalhadoras 

brasileiras atravessem, de pés enxutos, o mar vermelho do autoritarismo inumano‖ 

(Simonsen apud Cesar, p. 216).         

                    O ciclo de expansão do pós-guerra, a disputa internacional expressa pela guerra 

fria e o incremento das idéias que propõem a conciliação entre os interesses dos patrões e 

dos trabalhadores parecem conferir a substância do discurso do empresariado brasileiro no 

sentido de fazer frente ao ―perigo comunista‖, estabelecendo as bases para a nova 

intervenção social privada a partir da redemocratização brasileira. Neste contexto, a criação 

do SESI representou um momento predominante desta inovada estratégia da ação social 

privada no Brasil. Vale ressaltar que foi justamente o novo cenário de redemocratização, 
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inclusive, com a volta do pluripartidarismo, que exigiu uma adaptação do empresariado 

ante ao novo bloco histórico, objetivando não perder as rédeas da progressão  capitalista 

brasileira conformada dentro dos padrões da divisão internacional do trabalho de então. Ou 

seja, como a economia brasileira subordinada e alinhada à dinâmica de expansão do capital 

mundial no pós-guerra.  A partir desses determinantes, a burguesia nacional entende que 

em tal configuração é relevante a sua inserção protagonista na ―questão social‖ não 

delegando mais somente ao Estado tal incumbência.    

                  Neste contexto, o SESI e o SENAI têm como objetivo central suprir as 

necessidades de qualificação profissional e de formação educacional que fossem funcionais 

à disciplina exigida na fábrica. Os pressupostos ideológicos que compõem o arsenal dessas 

instituições se estabelecem na mística do empreendedor que ―veio de baixo‖ e sob as idéias 

que evocam a conciliação de classes em prol da ―paz social‖. Segundo Cesar, o SESI, em 

particular, foi a entidade responsável em catalisar as experiências já existentes, mas ainda  

fragmentadas em diversas experiências no âmbito da intervenção social privada, compondo 

um portfólio de serviços assistenciais de suporte ao trabalhador, com ênfase nas iniciativas 

que ampliassem a produtividade laboral.  A base ideológica de tais ações ainda tinha por 

inspiração o pensamento social católico, com a crença no desenvolvimento industrial e no 

progresso da renda que haveria de superar as carências da classe trabalhadora.                     

               O período que abrange de 1946 a 1964 representou um processo de 

redemocratização inconcluso no Brasil. O aparato sindical atrelado ao Estado permanece 

intocado, bem como o pluripartidarismo é prematuramente interrompido pela anulação do 

registro do Partido Comunista Brasileiro (PCB).  Além disso, o processo político foi 

marcado pela demagogia pluralista da classe política que apenas ensaiava conferir poderes 

limitados às massas populares. Com efeito, em tal cenário, o poder político e de dominação 

da burguesia permaneceram quase intactos. Contudo, após 1945, o movimento 

reivindicatório urbano e rural recrudesceu, exigindo a ampliação dos espaços de luta para 

suas demandas. Houve, então, uma contra-reação dos setores conservadores sob a liderança 

do empresariado. Por seu turno, os movimentos sociais exigiam bandeiras de reivindicações 

nunca antes cogitadas, como o aumento da renda nacional das classes subalternas. Eis, que 

neste quadro de tensão nacional, o empresariado, conjuntamente à Igreja e com o apoio do 

aparato estatal, assume pela primeira vez o protagonismo da questão social, sobretudo, por 



263 

 

meio de instituições mantidas com recursos públicos e privados como o Serviço Social da 

Indústria  (SESI).      

                     Há ainda o fator da guerra fria, pós-45, que exigiu maior controle dos  aliados 

por parte do lado capitalista, objetivando garantir seu raio de influência, evitando 

dissidências como ocorrera em Cuba. Nesse sentido, não somente o campo econômico foi 

alvo de monitoramento rígido pelos Países do primeiro mundo, sob a liderança dos EUA, 

mas também os complexos ideológicos do capitalismo agiram sobre as mais diversas 

dimensões da esfera societal cotidiana, sobretudo, no âmbito da cultura e da política. Com 

efeito, as economias hegemônicas desenvolveram diversos programas assistenciais nos 

Países do terceiro mundo, com o propósito de auxiliar a dominação capitalista pelas elites 

locais, sendo o Banco Mundial uma via privilegiada para a concepção de tais projetos 

sociais. Além disso, no caso brasileiro, o investimento externo direto foi determinante para 

a consolidação do capitalismo monopolista com a densa participação dos conglomerados 

multinacionais, conformando o empresariado local na condição de sócio menor do 

desenvolvimento monopólico do capital. O sociólogo Florestan Fernandes comenta esse 

processo de eclosão da hegemonia monopolista no Brasil, nestes termos: 

                         

o capitalismo monopolista não eclode nas economias  

periféricas rompendo o seu próprio caminho, como uma força 

interna irreprimível que destrói estruturas arcaicas ou 

obsoletas, dimensionando e reciclando o que deveria ser 

preservado e forjando suas própria estruturas econômicas ou 

extra-econômicas . Vindo de fora ele se superpõe, como super 

moderno ou o atual, ao que vinha de antes, ou seja, o 

„moderno‟, o „antigo‟ e o „arcaico‟, aos quais nem sempre 

pode destruir e com freqüência precisa conservar. (Fernandes, 

1987:269)  

 

                      Nos anos 50 do século passado, houve o apogeu da propulsão do capitalismo 

monopolista no Brasil, inaugurando um novo padrão de acumulação do capital com o 

predomínio das empresas multinacionais e sob a orientação da linha de montagem atinente 

à produção fordista.  Cesar comenta esse momento predominante do desenvolvimento 

capitalista brasileiro, nestes termos: ―Foi sob a égide do Plano de Metas, lançado na 
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segunda metade dos anos 1950, que o País ingressou em um novo padrão de acumulação, 

concretizando uma estrutura monopolista específica que articulou, de modo peculiar, as 

relações entre o Estado, o capital privado nacional e a grande empresa transnacional.‖ 

(Idem, p. 103) 

                    O Estado brasileiro, durante os anos da incompleta democracia do início da 

segunda metade do século passado, foi gradativamente se tornando mais complexo. Com o 

surgimento de uma burocracia estatal ―profissionalizada‖ - sobretudo nos órgãos e 

instituições em que o clientelismo não se fincara de forma objetiva -  e a emergência de 

uma oposição popular e, em alguns casos,  populista, a hegemonia burguesa sobre o Estado 

nacional passa a ser questionada. Evidentemente que tal oposição não foi absolvida pela 

burguesia local e seus aliados com os cânones da democracia representativa convencional e 

nas querelas autorizadas pelos espaços do parlamento na arena política. O temor da perda 

do poder pela burguesia nacional, bem com o apoio conferido pelo bloco hegemônico do 

capitalismo de então, sob a capitania dos EUA, teve como conseqüência a radicalização 

unilateral do conflito inter classes por parte da elite brasileira culminando com o Golpe 

Militar de 1964.   

                          Cabe salientar, contudo, que a burguesia brasileira do início da década de 

sessenta do século passado não configurava um bloco homogêneo de interesses comuns. 

Portanto, teve de florescer um movimento de coalizão das forças burguesas em detrimento 

de sua fragmentação. Assim, em torno das aspirações comuns de manutenção da plena  

dominância do aparato estatal, houve uma convergência das expressões burguesas na defesa 

das demandas que permitissem a preservação dos mecanismos de difusão dos privilégios 

das elites. Tal coalizão reuniu  em torno de si o empresariado interno e externo que atuava 

no Brasil, o setor agrário e o financeiro, bem como contou com o apoio da pequena e média 

burguesia. Anunciava-se, então, o colapso da frágil democracia brasileira sob a tutela do 

populismo,  ressurgindo mais uma vez na história política da nação  o verdadeiro caráter da 

elite nacional, marcantemente caracterizada por sua refração a quaisquer dispositivos 

democráticos que ameacem a sua plena hegemonia.  

                    Como bem já foi registrado,  a culminância dessa dinâmica foi o golpe militar 

de 64. Cabe salientar que a hegemonia burguesa  não foi tolerante com os seus dissidências 

originados na burocracia nacionalista e nos setores populares e populistas, optando por 
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violentar militarmente o frágil arcabouço democrático  brasileiro. Embora tenha significado 

o golpe de estado uma nova hegemonia burguesa, com a constituição de um renovado arco 

de alianças das elites nacionais, as diretrizes prioritárias voltaram-se para os objetivos 

monopolistas, com o apoio do capital financeiro nacional e internacional. Com efeito, no 

Brasil, a burguesia local jamais aspirou concluir o seu tradicional processo revolucionário 

rumo à uma democracia burguesa clássica, como nos casos de tantos Países da Europa e do 

próprio EUA, preferindo constituir uma democracia de baixíssima intensidade que se 

converteu, na realidade, numa autocracia burguesa.  

                      Assim, constata-se que os esforços do aparato estatal, do empresariado 

nacional e da igreja católica, bem como a precária socialização política do período de 46 a 

64 do século passado foram incapazes de conter o afã da mobilização de parte da classe 

trabalhadora e de seus aliados cuja dimensão causou a violenta reação das elites, sob a 

dominância do poderio militar, e com apoio de parte da classe média brasileira  A ditadura 

militar perduraria de 1964 a 1985. Neste período, o Estado agiu em prol do incremento do 

capital monopolista no País, tanto como financiador das empresas como investidor em 

atividades produtivas, sobretudo, nos locais de pouco interesse para os investidores 

privados visando incentivar a formação de capitais. Este período ficou conhecido como a 

―modernização conservadora‖. Os negócios privados se entrelaçaram com as políticas 

estatais, gerando um ambiente promiscuo entre o público e o privado, reeditando o estilo de 

beneficiamento às classes dominantes em detrimento dos segmentos  subalternos. Quanto à 

assistência social, a parceira entre o Estado, a iniciativa privada e a igreja católica foi 

fortalecida. A Legião Brasileira de Assistência (LBA) atuava em todas as regiões do Brasil, 

enquanto o sistema integrado pelos Serviços Sociais da iniciativa privada  (SESI, SENAI e  

SESC) se ampliava mormente nas maiores cidades.  A articulação entre a iniciativa privada 

e o Estado durante a ditadura militar, no que concerne à cobertura social dos indivíduos 

imersos na vala comum do assistencialismo, foi comentada por Cesar, nestes termos: 

Os programas de cunho assistencial implementados 

buscavam, de um lado, neutralizar focos de resistência e 

oposição, estabelecer bases de legitimação do regime e 

despolitizar as organizações sindicais, substituindo a luta 

reivindicatórios  pela preservação de serviços assistenciais. 

De um outro, buscavam favorecer os investimentos privados 

no campo social - por meio de incentivos e subsídios fiscais -, 
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subordinando os serviços sociais aos requisitos da 

rentabilidade do capital. Tais programas, centralizados e 

regulados pelo Estado, estavam subordinados às diretrizes 

políticas de garantia da estabilidade social e de reforço à 

expansão capitalista. (Idem, p. 117) 

                    Segue-se, paralelamente, uma forte repressão aos poucos focos de resistência 

ao regime. Logo de início, em 1964, houve uma perseguição ao sindicalismo mesmo em 

sua versão corporativista. Os sindicatos, no período militar, deveriam restringir sua atuação  

à prestação de serviços (saúde e lazer) e às demandas burocráticas previstas na CLT. Não 

havia as negociações coletivas embotando as representações dos trabalhadores. O aparato 

burocrático do Estado foi reformulado, sobretudo, no que se refere à condução das políticas 

públicas e da gestão da área economia, atenuando o poder dos partidos políticos.    

                  À época da ditadura, cabe registro que, em plena ampliação do capitalismo 

monopolista no Brasil, emergem políticas sociais seletivas como o caso da previdência 

social privada e do FUNRURAL destinado a conceder aposentadoria para os agricultores 

brasileiros, mas com uma remuneração inferior a um salário mínimo. A assistência social, 

em termos das coberturas disponibilizadas, também sofreu algumas alterações. Surge, 

então, o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) como órgão unificador das 

políticas de saúde e previdência públicas. Cabe salientar que o serviço médico público foi 

gradativamente privatizado durante a ditadura, sendo os convênios entre o Estado e os 

hospitais privados multiplicados para o atendimento hospitalar dos trabalhadores e 

aposentados afiliados ao INPS.      

                   Com o empresariado focando suas iniciativas de intervenção social no 

trabalhador da ativa, coube ao Estado e às outras instituições filantrópicas o atendimento 

dos segmentos imersos na vala comum do assistencialismo. Investigação realizada em 1976 

pela pesquisadora Vilma Figueiredo
114

 - citada por Cesar- aponta que de um total de 96 

empresas pesquisadas, cerca de 50% praticavam algum tipo de ação filantrópica. O dado 

revela que um número significativo de empresários não costumava inserir ações sociais 

para além das fronteiras de suas empresas, isso pelo menos se comparado à atuação dos 

empresários de outros Países, segundo o levantamento supracitado.  Esse aspecto pode 

demonstrar a demarcação segundo a qual se revelava o consenso que cabia ao Estado, 
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  Pesquisa citada por Cesar in Empresa Cidadã: uma estratégia de hegemonia (2008, p. 225-226)  
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preponderantemente, a cobertura social do exército industrial de reserva e dos demais 

grupamentos sociais vulneráveis durante o período da ditadura militar.  

                    Cabe salientar que, nesse período de recrudescimento do conservadorismo 

estatal, coube ao SESI desenvolver ações sociais corporativas atinentes ao lazer e à 

educação popular. Tais iniciativas tinham como público, sobretudo, os trabalhadores 

assalariados  e seus familiares, objetivando, inclusive, captar a subjetividade do trabalhador 

ao consenso que propugnava em favor da liberdade e da ―paz social‖ do capitalismo 

monopolista como forma de se contrapor à ―ameaça vermelha‖ encarnada pelo modelo 

soviético de então.                

                      Com o advento da ditadura militar, o empresariado brasileiro passa a 

incorporar novos benefícios (salário indireto) ao trabalhador da ativa relegando a cobertura 

dos demais segmentos sociais ao poder público e outras instituições filantrópicas. Todavia, 

a estratégia de negociação das demandas dos  trabalhadores segue uma linha autoritária, 

destoando do liberalismo clássico, mas não abrindo mão dos elementos tecnicistas inerentes 

à esse modelo, mas negando as negociações coletivas, inclusive, com o apoio da repressão 

oficial.                          

                  Vale ressaltar que na ditadura militar, houve um incremento da exploração 

força-de-trabalho e uma ampliação da pobreza absoluta, segundo Cesar. Para esta 

pesquisadora ―o avanço da produção capitalista, ao elevar o grau de exploração da força-de-

trabalho e ao proporcionar a submissão mais intensa do trabalho vivo ao capital, obriga a 

classe trabalhadora a ampliar os espaços coletivos de defesa de seus interesses.‖(Idem, p. 

202)  Em verdade, a elevação da taxa de exploração da força-de-trabalho não 

obrigatoriamente impele à classe trabalhadora a uma maior e acentuada reação. Tal 

movimento contestatório pode se estabelecer, mas por um conjunto de motivos atinentes, 

sobretudo, à organização e à conscientização da própria classe. Cabe salientar que 

hodiernamente, com a elevada composição orgânica do capital e a evidente subsunção real 

do trabalho vivo ao capital, os focos de resistência dos trabalhadores  são mais escassos e 

menos rebeldes do que comparados às ações do sindicalismo de resistência dos anos oitenta 

do século passado. Tudo leva a crer que o progresso da taxa de exploração do trabalho pelo 

advento da inserção da alta tecnologia na esfera da produção obteve por conseqüência, no 
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âmbito dos coletivos de trabalhadores, uma resposta defensiva no sentido da preservação 

dos empregos ante a ameaça intermitente do maquinário ultramoderno.    

                    Cabe destacar, contudo, que foi ao raiar dos sinais de esgotamento do milagre 

econômico brasileiro, ainda na década setenta do século passado, que parte do 

empresariado brasileiro muda de estratégia passando a criticar a rigidez do regime, 

mormente no que concerne à ausência da liberdade de imprensa e o obscurantismo como 

era conduzida a política econômica dos governos militares, permitindo eclodir um clima de 

incerteza no campo negocial. Vale ressaltar que, no final da mesma década, os movimentos 

sociais começam a se recompor e os partidos de esquerda ainda na  clandestinidade passam 

a ser revigorados.  Com efeito, o início da década de oitenta do século XX no Brasil foi 

marcado por potentes pressões  por parte de setores populares e do empresariado em prol 

do restabelecimento do regime democrático.   

                 Evidente que a alteração da estratégia por parte do empresariado foi seguida da 

constituição de uma agenda organizada por suas congregações em que se estabeleciam as 

proposições da classe patronal brasileira para um novo modelo de Estado que fosse capaz 

de superar a crise econômica instalada durante a ―década perdida‖, marcada pela 

estagnação econômica e pela espiral inflacionária.  Eis que emerge na nova formulação 

empresarial, mesmo de forma secundária, a ―questão social‖ tomada como um entrave para 

a modernização do parque produtivo nacional e para a estabilidade sociopolítica da nação. 

Com efeito, é a partir dos anos oitenta e noventa do século passado que os empresários 

brasileiros tonificam o discurso, passando a criticar a insuficiência do setor público na 

condução da questão social, evocando o protagonismo do setor empresarial ante às 

desigualdades sociais do País. Nas palavras do líder patronal Fernando Bezerra:  

 

é emergencial e urgente a superação dos núcleos críticos de 

pobreza, principalmente na zona urbana, pois somente assim será 

possível reduzir gradativamente as desigualdades e aumentar o 

conteúdo e os padrões de justiça social interna. Quem realizará 

esta tarefa? Entendo que a sociedade como um todo e cada 

cidadão em particular são responsáveis por este trabalho. Grande 

parte da responsabilidade cabe, sem dúvida, ao Governo. 

Entretanto, há um papel especial reservado às  instituições da 
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sociedade que se dedicam à assistência e à promoção social. 

(Bezerra apud Cesar, 2008   p. 231-232)                   

                              

                   A partir da hegemonia neoliberal no Brasil, sobretudo, a partir de meados dos 

anos noventa do século passado, o discurso do empresariado foi refinado na direção da 

convocação da ―sociedade civil‖ para que assuma sua parcela no resgate da ―divida social‖ 

da nação. Para os empresários, essa jornada seria de suma importância, pois, com a 

implementação das contras-reformas do Estado, o aparato estatal tornar-se-ia mínimo, 

revelando a necessidade do incremento do chamado Terceiro Setor e dos programas de 

Responsabilidade Socioempresarial  das empresas. Essa combinação de esforços de todos 

os segmentos sociais e do governo foi considerada como elemento fundamental para a 

redução do chamado ―Custo Brasil‖, sendo condição necessária para o resgate da 

competitividade da indústria brasileira. Para os líderes empresariais, inclusive os sindicatos 

deveriam convergir nessa cruzada suprapartidária em prol do Brasil.         

              Evidentemente que com a redemocratização do País, o padrão de atuação do 

empresariado deveria ser necessariamente modificado, pois não havia mais espaço 

institucional para a tática autoritária de outrora marcada pelos acordos bilaterais entre os 

patrões e os governos militares, sem a representação dos demais segmentos da sociedade. 

Assim, os empresários foram impelidos a articular suas demandas na esfera política por 

meio de seus representantes. Com efeito, a estratégia de incremento do chamado Terceiro 

Setor e dos Programas de Responsabilidade Socioempresarial  vem em sintonia com a 

pretendida e negociada reforma do Estado, cujo propósito foi o de ―adaptar‖ a relação entre 

o capital e o trabalho ao novo padrão da acumulação flexível exigida pela nova 

configuração da divisão internacional do trabalho.   

                  Os líderes empresarias passam também a disputar a hegemonia social, 

divulgando idéias por intermédio de seus intelectuais orgânicos. As análises das 

personificações do capital no Brasil tentam articular o discurso em prol do liberalismo 

econômico como alternativa viável para a solução dos problemas sociais e econômicos do 

País em meio as indefinições que marcaram o início da década de noventa do século 

passado. Neste tocante, cabe destaque a atuação do empresário Emerson Capaz, integrante 
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do Pensamento Nacional das Bases Empresarias (PNBE). Em artigo publicado no Jornal  

Gazeta Mercantil, em 1989,  infere Capaz:  

No político, a crise se agudiza quer pela ineficácia das instituições 

políticas representativas à ação das elites com poder financeiro, 

quer pela internacionalização crescente das decisões políticas e pela 

falta de controle que a cidadania tem sobre as burocracias públicas. 

Contribuem, também, a configuração de um  universo político 

carente de fundamento ético e a falta de uma „cultura‟ democrática 

arraigada nas sociedades latino-americanas. No social, a crescente 

fragmentação de identidades socioculturais, a falta de integração e 

comunicação entre movimentos sociais, a crescente exclusão social e 

política e o empobrecimento das grandes massas têm levado ao 

descontrole dos conflitos no seio da sociedade, impossibilitando 

respostas construtivas a tais conflitos. No econômico, o sistema de 

dominação sofre atualmente mudanças profundas, onde incidem de 

maneira substancial a mundialização da economia, o auge do capital 

financeiro, com seu enorme poder concentrador, e os múltiplos 

efeitos das sucessivas golfadas tecnológicas nos padrões de 

consumo.  (Apud Cesar, 2008 p. 237)      

                     

                    Observa-se a precisão analítica do empresário sobre questões da ordem vigente 

no início dos anos noventa do século passado, sobretudo, no que se refere à ineficácia das 

instituições políticas nacionais em face da crescente internacionalização do capital e da 

relativa autonomia das decisões econômicas. Todavia, a ―resposta‖ recomendada pelo 

empresariado a tais dilemas foi justamente a adaptação, sem ressalvas, aos novos 

imperativos da mundialização do capital, conformando as demandas sociais às premissas  

heterodeterminadas pelo predomínio do capital financeiro. No caso brasileiro, tal adaptação 

ao moderno estágio da reprodução do capital se deu pela adesão do País ao projeto 

neoliberal de forma subalterna e com as adaptações exigidas pelo padrão de dominação 

capitalista no Brasil. 

                 A metamorfose estratégica do empresariado brasileiro, a partir da década de 

noventa do século passado, fez com que a intervenção social privada seguisse sob a égide 

da gramática das agências multilaterais.  Com efeito, emerge a necessidade de proliferação 

dos Programas de Responsabilidade Socioempresarial inspirados nas diretrizes da ONU, 

sobretudo, a partir da publicação do documento intitulado Agenda 21, em que há os 
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encaminhamentos para o desenvolvimento sustentável, segundo a interpretação humanista 

das Nações Unidas. São estas  as tais recomendações da ONU.  

                  Cabe destacar aqui que há um ponto de convergência entre as recomendações da 

ONU, as diretrizes das agências multilaterais, o ambientalismo dito apolítico, os Programas 

de Responsabilidade Socioempresarial e o chamado Terceiro Setor, no que se refere à 

genética da questão socioambiental, a saber, que para todos esses segmentos a problemática 

da fome e do meio ambiente é, por excelência, uma deficiência atinente à gestão das 

políticas econômicas e sociais levadas a cabo pelos governos dos Estados capitalistas. Com 

efeito, em todas essas multivisões podem ser encontrados rastros na perspectiva segundo a 

qual é perfeitamente viável a solução das agruras humanas e ambientais no âmbito do 

próprio sociometabolismo do capital. Com efeito, sob a ótica dos defensores do chamado 

Terceiro Setor e da Responsabilidade Socioempresarial, as demandas socioambientais 

podem ser encaminhadas satisfatoriamente a partir da preservação dos mecanismos de 

regulação do mercado, necessitando apenas da inserção de alguns ajustes à engrenagem 

social do capitalismo, uma vez que esse modelo econômico é considerado, nessa 

interpretação, transhistórico e insuperável. Eis o ponto crucial da divergência que separa 

duas visões sobre os dilemas socioambientais da contemporaneidade: de um lado, os 

marxistas que, inspirados na crítica radical, inferem sobre a necessidade de superação do 

sociometabolismo do capital; e do outro, os sacerdotes liberais de diferentes matizes, 

propugnando sobre as necessárias medidas de ajustes no âmbito do próprio capitalismo, no 

sentido de torná-lo menos desumano e empedernido.        

                   Seguindo a nova orientação da ONU, sobre a questão socioambiental, emerge 

no plano e nos discursos dos representes das economias centrais a necessidade da ajuda aos 

Países do Terceiro Mundo como parte do plano de ajustes para minimizar as iniqüidades 

sociais do planeta. O meio ambiente, igualmente, requer um olhar privilegiado dos Países 

ricos, inclusive, com o financiamento das ONGs ambientalistas alinhadas aos pressupostos 

do desenvolvimento sustentável recomendado pela ONU. Todavia, a filtragem da 

destinação de tais recursos é dotada de um seletivo mecanismo para se evitar a recepção das 

verbas por instituições não alinhadas/confiáveis. Cabe salientar que os movimentos sociais 

e as ONGs que se restringem à denúncia da precarização da vida e do meio ambiente, sem 

destacar as determinações essenciais acionadas pelo próprio metabolismo do capital, apenas 
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colaboram para uma cultura de legitimação da ordem vigente, mesmo quando  amparadas 

pelas ―boas intenções‖ do protagonismo social inerente ao chamado Terceiro Setor.  

                   O Desenvolvimento Sustentável, tido como socialmente justo,  ambientalmente 

correto e economicamente viável, segundo o receituário da Agenda 21 da ONU, é 

incorporado aos Programas de Responsabilidade Socioempresarial  que devem também 

prezar pelas iniciativas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), voltadas para os seus 

colaboradores (trabalhadores da ativa). Tal expressão protagonista das empresas  é um 

reflexo do novo complexo ideológico de legitimação do capital, em que é inserida a idéia 

da necessidade de um ―novo consenso‖ de conciliação das classes sociais para consecução 

do ―bem comum‖. Nesta nova ordem social reverenciada pelo empresariado, o lugar 

reservado aos não-rentáveis é circunscrito à vala comum do assistencialismo dos programas 

compensatórios dos governos capitalistas, o auxílio dos projetos sociais do chamado 

Terceiro Setor e as intervenções sociais privadas encarnadas nos Programas de 

Responsabilidade Socioempresarial  das empresas. 

                Segundo Cesar, é inegável a metamorfose da postura do empresariado brasileiro a 

partir das novas formas de intervenção social da iniciativa privada seguindo as premissas da 

concepção de Responsabilidade Socioempresarial inspiradas nas elaborações da ONU. Para 

a autora, as ações sociais privadas no Brasil a partir dos anos noventa do século passado, 

não se restringem mais somente à filantropia esporádica
115

 das décadas pregressas. A 

criação de associações como o PNBE ( Pensamento Nacional das Bases Empresariais), o 

FIDES (Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial) e o GIFE (Grupo de 

Institutos, Fundações e Empresas) é uma expressão da redefinição da postura empresarial 

no País. A partir de então, o empresariado pretende se inserir como um dos protagonistas na 

formulação e execução das políticas públicas junto ao governo e à sociedade. Para tanto, há 

uma remodelagem na ação de entidades empresariais como a CNI (Conselho Nacional da 

                                                           
115

A filantropia esporádica aqui referida se trata da transferência de recursos sem prestação de contas à  

sociedade. A inserção dos Balanços Sociais, a partir dos anos noventa do século passado, inaugura, embora de 

forma rudimentar,  essa modalidade de  ―prestação de contas‖ atinente à intervenção social privada no Brasil. 

Em 1997, a Comissão de Valores Imobiliários (CVI) passa a exigir a publicação dos Balanços Sociais, mas 

restrito aos registros em folha de pagamento dos tributos e os gastos com saúde e previdência.  Cabe salientar 

ainda que, no âmbito do novo entendimento do empresariado, as ações filantrópicas se diferenciam dos 

Programas de Responsabilidade Socioempresarial ,  pois nestes últimos há um envolvimento da sociedade  
visando a sua própria transformação, enquanto a filantropia dava conta apenas de atenuar  pontualmente os 

graves problemas sociais dedeter minada comunidade.      
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Indústria), reunindo suas bases com o propósito de ampliar sua participação junto aos 

conselhos da Sociedade Civil e das administrações públicas. O SESI - que teve suas 

atividades restringidas nos anos oitenta - amplia seus serviços de atendimento às 

comunidades e passa, por meio de sua Diretoria de Projetos Sociais, a prestar assessoria às 

empresas que pretendessem instituir Programas de Responsabilidade Socioempresarial . 

Essa transformação no modo de atuar do empresariado brasileiro, ante a questão social, fica 

patente numa publicação da CNI intitulada As empresas sustentáveis no Brasil. Nas 

palavras do documento editado em 2005:  

Neste período, a instituição promoveu uma grande esforço de 

modernização e adaptação, ao abrir suas portas para o mercado 

com o intuito de construir uma visão de futuro sustentável e de 

intervenção social para mudanças. Essa proposta foi um grande  

agente efetivo de estímulo à responsabilidade social nas 

empresas, como maneira de expressar a preocupação da indústria 

brasileira com o tema, divulgando a idéia de criar uma rede 

social no País. (Apud Cesar, 2008, p. 246)  

                   

                 Vale destacar que, em 1994, o BNDES-Banco de Desenvolvimento Social e 

Econômico do Brasil, instituição pública responsável por disseminar o crédito subsidiado 

para o desenvolvimento brasileiro, lançou o Programa de Apoio a Investimentos Sociais de 

Empresas (PAIS), com o objetivo de incentivar projetos privados que levem em conta ―o 

combate as desigualdades sociais do País‖. Cale ressaltar que o BNDES controla os 

principais fundos públicos federais, como o Fundo de Amparo ao trabalhador (FAT). Com 

efeito, com o PAIS, confere-se, assim uma modalidade específica de transferência de 

recursos públicos subsidiados e a longo prazo para as empresas consideradas socialmente 

responsáveis. 

                 Na dinâmica do emergente protagonismo empresarial brasileiro alinhado aos 

princípios de Responsabilidade Socioempresarial, surgem, na década de noventa, mais duas 

instituições para prestar assessoria ao empresariado: o CEBDS- Conselho Empresarial 

Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, em 1997, e o Instituto Ethos, em 1998. A 

fundação destas instituições teve o objetivo de equalizar as ferramentas utilizadas para 

conceber e avaliar as ações privadas com fins públicos em amplitude nacional.      
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                     Cesar bem observa que as entidades brasileiras de monitoramento das ações de 

Responsabilidade Socioempresarial  fazem parte de redes internacionais que congregam as 

instituições que se inspiram nas indicações/avaliações das agências multilaterais, cujo 

predomínio é do ideário liberal e de defesa da cidadania como sinônimo da preservação do 

direito à propriedade privada. Nessa óptica,  as políticas públicas deveriam ser focalizadas e 

não universais, tendo em vista que o chamado Terceiro Setor e a Responsabilidade 

Socioempresarial  poderiam atender uma parcela dos segmentos sociais vulneráveis. Neste 

contexto, o poder de tutela do Estado deveria ser reduzido em benefício do empoderamento 

da Sociedade Civil numa dinâmica que permitisse o enxugamento das funções  

sociopúblicas. Nesta perspectiva, o protagonismo social  do empresariado deveria alinhar-

se às ONGs e aos movimentos sociais sequazes ao ―novo consenso social‖ de cariz  

pluriclassista 

                  Cabe ressaltar, que a solidariedade apregoada no âmbito deste novo contrato 

social baseado nos princípios de Responsabilidade Socioempresarial é logo convertida na 

necessidade do trabalho em equipe na esfera laboral, objetivando alcançar as metas das 

empresas, pois a superação dos desafios negociais garante, nessa interpretação,  os recursos 

necessários para a satisfação das demandas dos patrões e dos empregados, bem como 

asseguram a manutenção dos Programas de Responsabilidade Socioempresarial. Com 

efeito, os projetos que propugnam em favor da ampliação dos lucros das empresas, tais 

como a flexibilização dos direitos trabalhistas e os referentes à remuneração variável, são 

tomados como importantes para uma maior abrangência dos benefícios sociais vinculados 

às ações de responsabilidade social das empresas. Segundo Cesar: ―A empresa apresenta-

se, assim, como uma parte da ‗comunidade‘, de um todo social, onde não existem, a rigor, 

interesses antagônicos, mas sim comuns a todos os seus colaboradores‖. (Idem, p.262) 

                  Na prática, o novo discurso do empresariado brasileiro convoca os trabalhadores 

para um engajamento civil ―voluntário‖ mediado, inclusive, pelo desempenho individual de 

cada um no âmbito das atividades laborais. Não somente isso, mas expressando a 

necessidade do envolvimento dos ―colaboradores‖ nas ações de ―cidadania‖ desenvolvidas 

pela empresa por meio de seus Programas de Responsabilidade Social, como parte das 

iniciativas necessárias para a consecução do ―desenvolvimento sustentável‖, contribuindo, 

segundo essa perspectiva, para a garantia do bem-estar social da presente e das futuras 
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gerações, bem como auxiliando na preservação do meio ambiente. Conquanto, na visão do 

empresariado, a Responsabilidade Socioempresarial merece uma ação sistemática de 

acompanhamento contínuo por parte da empresa, numa dinâmica inspirada na ética 

empreendedora  determinando sua própria noção de ―bem comum‖.  

                   Há indícios que levam a crer que as empresas visem estrategicamente o retorno 

financeiro de tais iniciativas sociais com a veiculação da ―boa imagem‖ da corporação via 

marketing social. Todavia, é certo que a Responsabilidade Socioempresarial tem como 

fundamento uma concepção de base pluriclassista, tentando estabelecer como sustentáculos 

uma obscura solidariedade em que todos os segmentos sociais são tomados como 

―parceiros‖ do desenvolvimento sustentável, tanto patrões, como empregados e os não-

rentáveis. Todavia, a pulsão pelo lucro, fundamento da reprodução sociometabólica do 

capital, não é capaz de subverter à sua própria natureza, reaparecendo na forma de 

marketing social ou no clamor por incentivos fiscais.  

                   Há de se registrar que a proliferação relativamente recente da Responsabilidade 

Socioempresarial  se estende à participação acionária, em que os acionistas minoritários são 

supostamente  beneficiados pelo princípio da ―governança corporativa‖, segundo o qual se 

devem conceder amplos espaços para todos os detentores de ações das empresas, embora as 

macrodecisões permaneçam como prerrogativa intocável dos maiores acionistas. Cabe 

ressaltar que a aferição do grau de ―governança corporativa‖ é medido por alguns 

indicadores nacionais e internacionais, sendo o (ICV) da Bovespa o mais reconhecido no 

âmbito do público brasileiro. E, no caso dos EUA, o índice Dow Jones é o que merece 

maior destaque pela sua abrangência intencional. As corporações que alcançam tais índices 

são  beneficiadas com maiores espaços e privilégios no mercado de valores mobiliários.  

Além da ―governança corporativa‖, a Responsabilidade Socioempresarial  também lança 

seus tentáculos no mercado de capitais pelo chamado investimento nos ―Fundos Éticos‖, 

ainda raros no Brasil.  
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CAPÍTULO 6 – A NOVA ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO SOCIAL NO 

BANCO DO BRASIL - RECONFIGURAÇÕES E NOVOS RUMOS 

 

“A caridade é vertical, da esmola, semeia costumes 

ruins, como os folgados. Além disso, é humilhante. 

Como diz um provérbio africano, a mão que dar 

permanece sempre acima da mão que recebe. Mas as 

relações de solidariedade, que são horizontais, geram 

respostas completamente diferentes.”    

Eduardo Galeano 

 

 

6.1  ALGUMAS CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

 Nesse último capítulo, chegamos ao cerne da nossa produção acadêmica: 

efetivar a tessitura teórico-empírica, no sentido de analisar a trajetória da responsabilidade 

social no Banco do Brasil. É o esforço reflexivo de movimentar as categorias analíticas 

para pensar o concreto, configurado no material empírico levantado no trabalho de campo. 

É o processo de produção de síntese, num movimento metódico que parte do abstrato para o 

concreto.  

 Nesta perspectiva, não é realizada uma exposição linear, do tipo ―pergunta – 

resposta‖, para somente, depois, entrar em cena a interpretação dos dados. O propósito é a 

elaboração de um texto, trabalhando as questões fundamentais do objeto, configurando uma 

triangulação entre os interlocutores teóricos, as concepções dos atores do campo empírico 

com a mediação reflexiva do pesquisador. Dessa maneira, há uma articulação do material 

empírico e das bases teóricas, tentando desvendar as implicações subterrâneas do processo 

de fragmentação do trabalho e do saber bancário, a partir da dinâmica da automação 

bancária. Em verdade, o que se pretende não é a mera constatação com base na fala dos 

agentes ou a sua adaptação arbitrária à teoria. Ao contrário, inspirados pela teoria marxiana, 
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e com base nas constatações e descobertas feitas em nível empírico, para apropriar, no 

pensamento, o fenômeno em estudo, reproduzindo-o como ―concreto pensado‖.   

 Conforme devidamente explicitado no percurso empírico metodológico na 

introdução deste trabalho, o campo empírico configurou-se por duas vias investigativas: nas 

observações sistemáticas do universo de trabalho bancário e nas entrevistas com 

funcionários do Banco do Brasil. Para dar conta da complexidade no âmbito do trabalho do 

Banco do Brasil, segmentamos o universo de pesquisa com base em dois critérios: quanto à 

função exercida na instituição, incluindo funcionários de cargo de execução, cargos de 

gerência e de assessoria e quanto ao tempo de Banco. Este segundo segmento foi 

decomposto em duas subdivisões: funcionários com mais de dez anos de Banco do Brasil, 

denominados “velhos bancários”, “bancários experientes” ou “bancários veteranos”; os 

funcionários com menos de dez anos de Banco do Brasil, com grande incidência em menos 

de oito anos, denominados ―novos bancários‖. 

 Essa dupla via investigativa possibilitou-nos o acesso ao seguinte material 

empírico: 17 entrevistas assim distribuídas; 6 ―velhos bancários‖, em vários níveis de 

atribuição; 3 ―bancários experientes‖, analistas de nível de assessoramento na Direção  

Geral;  2 ―velhos bancários‖, de nível gerencial da Direção Geral do Banco do Brasil em 

Brasília (DF); 1 ―novo bancário‖, em nível de execução de agência no Rio Grande do Norte 

; 1 ―novo bancário‖, da Gerência Regional de Gestão de Pessoas do BB em Natal (RN); 1 

―bancário veterano‖, exercendo nível de gerência no Rio Grande do Norte; e 1 ―bancário 

veterano‖, da Superintendência Estadual do Rio Grande do Norte; 2   ―velhos bancários‖,  

em nível de execução de agência em Natal. Cabe salientar que selecionamos esta amostra 

dentre 23 entrevistas realizadas no campo empírico utilizando o critério da qualidade e da 

diversificação das informações repassadas pelos interlocutores. 

 A rigor, procuramos, aqui, constituir um texto analítico em que o material 

empírico é desvendado a partir de trilhas teóricas, configurando os resultados da pesquisa. 

Assim, orientado pelas discussões mais abstratas e gerais, desenvolvidas nos capítulos 

anteriores, apresentamos inferências essenciais sobre o significado da responsabilidade 

social e do desenvolvimento sustentável em meio à atividade bancária, hoje, tendo como 

chão empírico o Banco do Brasil. O que se quer é uma aproximação do que Marx, em sua 

formulação metodológica, denominou de ―concreto pensado‖. Nesta perspectiva, é 
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vislumbrada a possibilidade de, realizadas às mediações necessárias entre os nexos causais 

empíricos e analíticos, apropriar-se, no plano do pensamento, da realidade vivenciada  pelo 

bancário, especificamente do Banco do Brasil, no que se refere aos programas de 

responsabilidade social desenvolvidos no universo institucional. Em verdade, apontamos 

possíveis desdobramentos dessa contemporânea estratégia de intervenção social privada, 

em meio às mutações do mundo do trabalho. É o esforço de demarcar tendências históricas. 

Noutras palavras, o que se pretende é movimentar a teoria - nas orientações dialéticas de 

mediação, contradição e totalidade – na busca de configurações que permitam refletir a 

realidade do trabalho bancário e da perspectiva da responsabilidade social  na atualidade, 

nos circuitos de reestruturação técnico-organizacional bancária em função do ajuste à 

ordem do capital.  

 Dessa forma, o que se tem em mente é a realização de um capítulo em que a 

esfera essencial dos fenômenos seja revelada na maior nitidez possível. De certo, buscando 

a constituição de um conhecimento que encarne aproximações sucessivas à realidade. O 

propósito investigativo é permitir que os resultados finais alcançados sejam uma explicação 

do concreto da responsabilidade social encarnado no universo bancário. É uma tentativa 

sistemática e metódica de chegar às configurações do objeto de estudo, considerando, com 

lucidez, o caráter sempre parcial de que se revestem as pesquisas de cunho social. 

 Assim, por esse caminho, pretende-se contribuir para a efetiva e salutar 

discussão - acadêmica e profissional - acerca dos limites do discurso presente nos 

programas de responsabilidade social em meio à dinâmica de financeirização da economia, 

mergulhando, então, em expressões dos fenômenos-chave desta nova estratégia defensiva 

do capital, objetivando elucidar a dissimulação ideológica atinente a esta contemporânea 

iniciativa de  intervenção social privada por parte do empresariado brasileiro.  

 Por fim, cabe salientar que este capítulo foi estruturado em tópicos, contendo 

cada tópico uma dimensão específica do objeto revelada no processo de reflexão. Optou-se 

por essa estruturação como forma de organizar a exposição da análise, dando uma maior 

precisão lógico-histórica aos desdobramentos da emergência do discurso da 

responsabilidade social no Banco do Brasil. E, neste empreendimento analítico, a nova 

concepção em termos de intervenção social no Banco a partir de 2003 (Era Lula) revela-se 

decisiva para a gênese de uma novo discurso na esfera laboral desta instituição, emergindo 
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conotações inovadoras que tentam transformar o perfil do bancário do Banco do Brasil,  

subsumindo a subjetividade deste profissional por meio das premissas da responsabilidade 

socioambiental. Assim, empreende-se uma estratégia de vinculação da viabilidade de  uma 

instituição financeira de economia mista ágil e competitiva, com ênfase no imperativo do 

mercado, mas preocupada com as questões sociais e ambientais a partir das bases do  

suposto  desenvolvimento sustentável do capitalismo do século XXI,  sob a regência do 

novo complexo ideológico difundido pelos diversos organismos no âmbito da heteronomia 

do sociometabolismo do capital.    

 Em termos de dinâmica expositiva, partiremos de uma discussão de fundo: o 

Banco do Brasil em sua identidade histórica de patrimônio nacional constituído por um 

agente singular com destacado status na sociedade. Analisaremos em seguida o processo de 

mutações da intervenção social Banco do Brasil, emergente da nova estratégia de 

Responsabilidade Socioambiental (RSA) adotada pela instituição, a partir de 2003, na 

gestão do Governo Lula. Nesta incursão analítica, trabalharemos a reviravolta do Banco do 

Brasil com a inserção, dentre outros, dos conceitos de Sustentabilidade, Desenvolvimento 

Regional Sustentável, Responsabilidade Socioambiental e de Voluntariado. Partindo das 

mutações na estratégia de intervenção social do Banco, agora tomada por RSA, 

enfocaremos sobre os limites desse novo Banco do Brasil, marcado por um novo saber-

fazer, destacando a tentativa de se engendrar um Banco híbrido, cujas reconfigurações 

tentam aliar um perfil mercadológico com uma atuação voltada para a ação social de apoio 

às comunidades mais necessitadas de políticas públicas, bem como de indutor do 

Desenvolvimento Regional Sustentável nos arranjos produtivos locais, com ênfase nos 

municípios do Nordeste brasileiro. Por fim, refletimos sobre o futuro do bancário e do 

Banco do Brasil, abordando crise, dilemas e horizontes.  

 

6.2 O BANCO DO BRASIL COMO PATRIMÔNIO NACIONAL: O  BANCÁRIO 

TRADICIONAL 

 

  Desde sua fundação, o Banco do Brasil - BB sempre atuou como ―Banco de 

Governo‖, auxiliando a Administração Federal na execução de políticas públicas de 

fomento à agricultura e às exportações. Em 1937, o Banco do Brasil ganha sua Carteira de 
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Crédito Agrícola Industrial (CREAI), financiando, de forma decisiva, a agricultura 

nacional. O apoio à industrialização foi, igualmente, fundamental no sentido de subsidiar a 

industrialização do País nas décadas de trinta e quarenta do século passado. Na década de 

quarenta, o Banco esteve ao lado da ―Marcha para o Oeste‖, iniciativa do Governo Federal 

objetivando a inclusão de milhares hectares de terra à agricultura. Neste mesmo período, o 

Banco passou a financiar as culturas de soja e trigo, fundamentais para a economia 

brasileira à época.  

 Com a reforma bancária de 1964, o Banco perderia, de fato, sua feição de 

autoridade monetária nacional. Com a criação do Banco Central do Brasil e do Conselho 

Monetário Nacional - CMN o BB perderia muitas de suas funções. A rigor, ainda restavam 

ao BB algumas prerrogativas de ―Banco Público‖, como no caso do fomento à agricultura 

nacional. Inegavelmente, o instrumento de controle governamental da Conta Movimento 

garantiu até 1986 - ano de sua extinção - o predomínio do Banco no que se refere ao 

financiamento à agricultura nacional, fazendo uso de recursos públicos liberados pelo 

Banco Central. Tal definição do Banco do Brasil credenciou-o junto à sociedade como 

instituição pública gerenciadora de programas sociais. No universo simbólico de seu 

funcionalismo, o Banco do Brasil representava uma instituição com uma ―função social‖, 

comprometida com os interesses das comunidades onde estava inserido. 

 A fala de ―bancários experientes‖ revela, com clareza, essa dimensão social do 

Banco que, hoje, parece estar diluída no Banco do Brasil como ―instituição de negócios‖ 

Neste sentido é exemplar o depoimento do entrevistado AS:  

 

O Banco se distanciou muito da sociedade, antes se fazia política 

pública principalmente, a política rural. Era o que mais o banco 

ajudava; hoje em dia, a agricultura para o governo federal nem 

existe. O Banco não é mais voltado para o setor social, virou um 

banco estritamente comercial e, inclusive, chegamos a ponto de 

fechar agências no interior porque não davam lucros. (Entrevista 

concedida ao pesquisador)   
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 Adentrando nessa reflexão, o entrevistado DN aponta um elemento 

diferenciador relativo à forma como o Banco do Brasil, outrora e hoje, relaciona-se com o 

público: 

Antes, era uma trabalheira danada. Tinha bem menos clientes do 

que tem hoje e não tinha produto nenhum. O Banco era um banco 

territorial: eram as pessoas que procuravam o Banco, o Banco não 

procurava as pessoas. O Banco recebia os usuários e não tinha o 

conceito de clientes. Eles usavam o Banco como atendimento. 

Serviço não existia, nem sofisticação no serviço bancário. O que 

existia mesmo era o crédito rural, era uma grande função que o 

Banco tinha: a pessoa ia lá buscar o crédito rural e voltava a 

buscar o crédito rural no outro ano. Tinha-se esse tipo de 

relacionamento. (Entrevista concedida ao pesquisador)   

 

 De fato, inferimos que a distinção entre ―usuário‖ e ―cliente‖ na nomenclatura 

bancária é indicativa de uma mudança na natureza da instituição e na sua própria cultura. O 

conceito ―cliente‖ advém em função da transformação do Banco do Brasil em ―Banco de 

mercado‖, preocupado em conquistar uma clientela substancialmente rentável. Por seu 

turno, o outrora designado ―usuário‖ apontava para o cidadão ―comum‖ que procurava o 

Banco, buscando conseguir recursos para garantir seu sustento junto à pequena e média 

agricultura. O entrevistado BC recorda os tempos ―heróicos‖ do Banco em que, mesmo em 

meio às condições precárias, mantinha-se a ―prestação de serviços‖ à população, revelando 

um compromisso social. Neste sentido, a sua fala é exemplar: 

 

  Eu trabalhava na CREAI – Carteira Agrícola - em Aracati (CE). 

Certa vez, no final dos anos setenta ou começo dos anos oitenta, 

houve uma enchente e o Rio Jaguaribe transbordou. Toda a cidade 

ficou embaixo de água, mas o Banco se transferiu para uma parte 

alta na periferia da cidade e continuamos atendendo lá. Nós nos 

orgulhávamos daquilo, Não ficamos tristes, ao contrário, fazíamos 

é brincar uns com os outros. O Banco foi uma das únicas coisas 

que ficou funcionando em meio a enchente. (Entrevista concedida 

ao pesquisador)   

  

 O entrevistado BC, na sua avaliação, sustenta a possibilidade da volta ao 

―Banco do Brasil do passado‖: 
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É difícil, mas não é impossível não. Acho até que a questão é mais 

política do que qualquer outra coisa. Na hora que o Banco quiser 

requalifica esse pessoal e volta ao que era: um Banco voltado mais 

para agricultura. O Banco antes emprestava o dinheiro e o 

agricultor pagava com a safra. Isso era um programa que sempre 

existiu. Vai pegar dinheiro assim no banco, hoje! (Entrevista 

concedida ao pesquisador)   

  

 Ao nosso ver, essa fala encarna uma visão saudosista que quer trazer de volta 

um Banco do Brasil com acentuada dimensão pública que não é funcional a este momento 

de mundialização do capital e entrechoque intercapitalista financeiro. A rigor, esta função 

de desenvolvimento econômico do Banco, em décadas anteriores, era um elemento 

necessário ao padrão de acumulação vigente.    

 De um ponto de vista crítico-marxista, com tais ―desbravamentos‖ dos rincões 

nacionais, o Banco prestou um serviço para a expansão civilizatória do capital. Estas 

―incursões heróicas‖, realizadas com recursos públicos, visavam, em última instância, criar 

as condições infra-estruturais necessárias ao desenvolvimento progressivo da expansão 

capitalista. Historicamente, no Brasil, o capital tende a repassar os custos de sua expansão 

para o setor público. Apesar deste aspecto, pode-se perceber, no limite da proposta 

civilizatória do capitalismo, o benefício às comunidades isoladas atinente ao acesso às 

inovações técnicas e científicas, uma vez que estas se revelam imprescindíveis para o 

desenvolvimento ampliado do metabolismo do capital não podendo ser obstadas como 

progresso inerente ao próprio indivíduo social. 

 Com efeito, a contribuição social genuína às comunidades carentes da nação, 

nesta saga da expansão do Banco do Brasil pelo interior, teve a contribuição decisiva de seu 

funcionalismo. Em inúmeros casos, o funcionário do Banco, após uma jornada de trabalho - 

na maioria dos casos exaustiva - engajava-se na alfabetização e educação dos membros 

dessas comunidades. O ―crédito social‖ ou ―produtivo‖ - como foi batizado o crédito 

agrícola do Banco - na realidade, era subsidiado pelo governo federal, por intermédio da 

conta-movimento, e, em última instância, representava uma prestação serviço à expansão 

do capital, arcando com os seus custos.    
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 Neste contexto, os funcionários do Banco do Brasil identificavam-se como 

servidor público, levando o ―progresso‖ pelo crédito agrícola a inúmeras comunidades 

―atrasadas‖. A dinâmica dessa ―modernização conservadora‖ pelo crédito agrícola teve seu 

apogeu com a expansão do número de agências, nas décadas de sessenta e setenta do século 

passado. O monopólio do crédito agrícola do Banco do Brasil conferia à instituição papel 

de destaque nas políticas governamentais. Tal prestígio do Banco, junto à sociedade foi 

estendido aos seus servidores que eram vistos como funcionários proeminentes do serviço 

público federal A fala do entrevistado BC bem expressa esse lugar social do bancário do 

Banco do Brasil: 

O bancário do BB não era um cara periférico. Era um cara que 

estava no mercado. Hoje funcionário do BB deve está morando em 

Conjunto Ceará, Bom Jardim, daí para pior. Na minha época, o 

pessoal do Banco morava bem. Se fosse pegar o pessoal da minha 

época, todo mundo morava em Bairro de Fátima, Aldeota ou mesmo 

na Parquelândia, mas se for na casa do cara você vai vê que é uma 

boa casa. Hoje se o cara não mora com parentes, vai morar do Bom 

Jardim para dentro. (Entrevista concedida ao pesquisador)   

 

 Inegavelmente, o funcionário do Banco do Brasil, no passado, tinha um elevado 

status social: ser bancário do Banco do Brasil era garantia de prestígio social. O 

depoimento de BC – transcrito acima - aponta nesta direção. E, avançando no 

desvendamento do ―ser bancário‖, cabe destacar a existência mesmo do que poderíamos 

chamar de sentimento de ―patrimonialismo‖ entre os funcionários,  conferindo um estado de 

―pertencimento‖ à instituição, na condição de servidor público. Assim, havia uma vocação 

comum entre os funcionários do Banco do Brasil do interior e das metrópoles de 

cumprimento da ―missão‖ desenvolvimentista e civilizatória encarnadas por esta instituição 

pública. Nas agências ou nos órgãos regionais era comum a verificação de demonstrações 

de ―amor à instituição‖. Os bancários do BB, em muitos casos, chegavam a passar horas 

excedentes trabalhando sem nem sequer receber nenhuma contrapartida da empresa. Não 

eram raros casos de funcionários passarem mais tempo no Banco do que em suas próprias 

residências. Na realidade, em muitos casos, o Banco era considerado a própria extensão do 

lar do bancário. Noutro depoimento, BC revela, que a extrapolação da jornada de trabalho 
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se dava com maior freqüência nas agências do interior e que em São Paulo o Banco 

costumava pagar rigorosamente as horas-extras trabalhadas: 

 

Esse negócio de extrapolar o horário sem pagamento era mais 

comum no interior, onde os gerentes eram mais “caxias”. Lá em 

São Paulo tinha gente que ficava até cinco horas depois do horário, 

mas o Banco pagava as horas-extras sem problemas. Naquela 

época não tinha esse negócio de limitação das horas-extras não. 

Você ficava o tempo que quisesse. (Entrevista concedida ao 

pesquisador) 

 

 No CESEC Fortaleza, por exemplo, no início dos anos oitenta, os funcionários 

que trabalhavam em setores de gravação de documentos e conferência, levavam colchões 

para, em ocasiões exigidas pelo serviço, dormirem no próprio Banco. Igualmente - quiçá 

como demonstração do ―sentimento de pertença‖ - o administrador daquele CESEC 

mantinha terrenos cultivados e criatório de patos nas próprias dependências daquela 

unidade. Em épocas pregressas, percebemos uma tendência dos funcionários de 

considerarem o Banco do Brasil como um ―grande pai‖ e a relação interpessoal entre 

funcionários como uma ―grande família‖. De fato, era corrente o discurso interno de 

homogeneidade do Banco do Brasil, fazendo disseminar a idéia de ―uniformização‖ das 

relações do Banco com a sociedade e com seus funcionários.         

 

 Essa idéia é marcadamente forte em determinados depoimentos, como dos 

entrevistados AS e SN:  

AS: O funcionário do BB antigamente era tão bem tratado que 

considerava o Banco como um pai, uma mãe, um tio. O Banco do 

Brasil tratava os seus funcionários como filhos, eu digo isso porque 

conheço funcionários do Banco aposentados, eu trabalhei com 

funcionários que se aposentaram pouco tempo depois que assumi 

no banco, eram pessoas com a vida toda voltada para o Banco, 

trabalhavam até 48 horas, se fosse preciso. Jamais iriam denunciar 

o banco à Justiça ou ao Ministério do Trabalho. Em contrapartida, 

se o Banco emprestasse algum dinheiro ao funcionário era a juros 

irrisórios. O Banco compravava até casa para o funcionário, com o 

dinheiro dele, mas era uma verdadeira parceria entre funcionário e 

empresa. Hoje em dia se fala muito em parceria entre empresa e 
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funcionário, mas ela não existe. (Entrevista concedida ao 

pesquisador). 

SN: Os funcionários consideravam a empresa o pai e a mãe e tal. 

Quer dizer, tinha um acordo psicológico entre as empresa e seus 

funcionários. Isso foi quebrado, foi pesadamente quebrado esse 

acordo. Construiu-se uma nova relação que ficou bastante 

emblemática. Hoje não se chama mais novo funcionário, mas 

empregado, para ficar bem demarcado a relação patrão e 

empregado. (Entrevista concedida ao pesquisador)   

 

 As falas de AS e SN revelam um compromisso implícito outrora firmado entre 

o Banco do Brasil e seus funcionários. Tal ―compromisso‖ configurava a existência de 

elementos identitários entre a empresa e os bancários. No estabelecimento desta ―aliança‖ 

de compromissos, cabia ao Banco conferir aos seus funcionários privilegiada condição de 

trabalho, não resumida somente à excelente remuneração. De fato, outras vantagens - 

incomuns nas relações convencionais de trabalho - eram destinadas ao quadro funcional do 

Banco, em especial: a estabilidade no emprego; o plano de seguridade social por benefício 

definido; o auxílio creche; a gratificação semestral; os abonos anuais conversíveis em 

remuneração; os 35 dias de férias anuais; a licença-prêmio; a licença maternidade; o auxílio 

creche; a assistência médica de qualidade; as promoções automáticas em qualquer Carreira 

Profissional do Banco e as inúmeras linhas de empréstimos destinadas ao funcionalismo. 

Por seu turno, pelo ―acordo implícito firmado‖, o funcionário do Banco do Brasil deveria 

cumprir suas atribuições com esmero e ser leal à instituição. A rigor, as bases deste 

―compromisso‖ sofreu abalos sucessivos a partir da reestruturação técnico-organizacional 

do Banco do Brasil, em meados dos anos noventa do século passado, em que o Banco passa 

a desconfigurar sistematicamente os elementos outrora identitários em sua relação com os 

funcionários. Com efeito, surgem novas relações de trabalho próximas daquelas 

tipicamente capitalistas. Ademais, são relações que impõem um questionamento crescente 

dos ―privilégios‖ relativos aos salários e às vantagens do Banco do Brasil do ―passado‖.  

 

6.2.1 Bancário como uma carreira de futuro garantido: lugar social de destaque  

 

 Na grande maioria das entrevistas com ―bancários veteranos‖, o Banco do 

Brasil foi visto como uma oportunidade de ascensão social, de esperança em se inserir 
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numa carreira proeminente e repleta de oportunidades. Em seu depoimento, BC comenta o 

―prestígio‖ do empregado do Banco, comparando com outras categorias de status social 

elevado de sua época: 

Na época ser bancário, especificamente do Bando do Brasil, ou 

mesmo do BNB, era uma profissão. Era uma no mercado de 

trabalho. Era como se fosse como qualquer outro formado de 

destaque, como um engenheiro, um advogado, um médico. 

(Entrevista concedida ao pesquisado) 

 

 Em função da estratégia dos ―altos salários‖ e da ―estabilidade‖ no trabalho, o 

Banco do Brasil do passado configurava uma oportunidade quase irrecusável de emprego. 

Mesmo em meados da década de setenta - em que a ―crise do emprego‖ ainda não estava 

tão acirrada quanto hoje - em muitos casos, estudantes universitários preferiam abrir mão 

de suas potenciais profissões para assumirem o Banco. O depoimento de DN é emblemático 

no sentido de demonstrar a quase infalível estratégia do capital rentista, ao oferecer um 

―salário compensador‖ e um ―emprego estável‖:   

 

Era um bom emprego. Era um emprego que tinha atratividade pelo 

salário, pelo nome do Banco, pelas condições de salário, pela 

estabilidade. O Banco tinha atratividade. Eu queria continuar 

estudando coisa e tal, já trabalhava antes num banco, queria um 

emprego um pouco melhor e estável. Entrei no Banco do Brasil e 

tive que parar de estudar porque fui para o interior. (Entrevista 

concedida ao pesquisador) 

 

 MF, em seu depoimento, também recorda que o seu objetivo era o de fazer 

carreira no Banco, embora já estivesse na universidade.  

  

Em 1976, eu já fazia Contábeis na UFC. Meu propósito no Banco 

era fazer carreira. Fazer os concursos internos e crescer na 

empresa. (Entrevista concedida ao pesquisador) 

 

 De fato, a atratividade salarial conjugada com as inúmeras possibilidades de 

ascensão no interior da hierarquia da instituição conferia ao Banco do Brasil uma 
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alternativa de emprego ―quase irrecusável‖ para os padrões vivenciados à época. 

Inegavelmente, foram inúmeros casos de bancários do Banco do Brasil que desistiram de 

muitos outros empregos e possibilidades profissionais para a assumirem essa promissora 

carreira bancária. Existem, dentre outros casos, bancários do BB que desistiram de 

carreiras, tais como: advocacia, medicina, veterinária, agronomias, enfim, um conjunto 

amplo de funcionários que optaram pela carreira bancária em detrimento de profissões que 

também tinha um reconhecimento proeminente na vida social. Tal opção, seguramente, 

deu-se em virtude das vantagens e do ―alto salário‖ que a alternativa profissional do Banco 

encarnava. Os depoimentos de SN e BR parecem configurar este quadro. Ambos 

declararam, em suas entrevistas, que tinham outras profissões, mas, em função da 

estabilidade e das potencialidades de ascensão na empresa, acabaram abraçando a carreira 

do Banco. BR ainda enfatiza que abriu mão até mesmo de morar na cidade natal em que 

residia para assumir a carreira no Banco. Em verdade, o Banco do Brasil representava uma 

oportunidade de futuro garantido:  

 

SN:  Quando eu assumi o Banco, eu estava no último ano da minha 

faculdade, estava na época em que os “dados” estavam rolando. 

Agora quando eu passei no concurso de nível médio – seleção 

interna do banco do Brasil - eu queria fazer engenharia civil e já 

dava aula lá para o nível técnico. Aí eu trabalhava no Banco, e 

ainda estava numa empresa de topografia. Mas, o meu salário de 

auxiliar de supervisão no Banco cobria todos os meus outros 

salários. Fiz uma opção. Até então, eu não tinha pretensão de ser 

um profissional só do Banco. Mas, eu incorporei o Banco e comecei 

a pensar mais seriamente numa carreira no Banco. (Entrevista 

concedida ao pesquisador) 

 

BR Na época estava-se saindo da época do milagre, era o fim do 

milagre, na área econômica. Eu demorei a tomar posse no Banco 

justamente porque estava fazendo a faculdade e o mercado estava 

bom para engenharia. Tinha aquelas grandes obras e tudo, na 

época do Geisel. Aí começou uma recessão forte e eu também 

precisei de dinheiro, pois eu estudava numa faculdade particular e 

meu financiador - que era o meu avô - morreu. Tudo isso me levou 

a tomar posse no Banco, mas a minha idéia era me formar e não 

seguir carreira no Banco, até porque a carreira de engenharia no 

Banco, para mim, era muito distante. Era restrito e no Rio de 

Janeiro (RJ) tinha gente sobrando. Eu não tinha intenção de sair 
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do Rio, eu era muito Rio. Depois foi que eu fui reformulando essa 

idéia, quando eu fiz a entrevista e passei para DEPIM - Setor de 

Engenharia.  (Entrevista concedida ao pesquisador) 

 

 AS, em seu depoimento, revela que ganhava até mais noutro emprego, mas 

ingressou no Banco, posto que alimentava a esperança de uma rápida ascensão, o que não 

ocorreu. Na realidade, as seleções internas nessa época no Banco, processavam-se por uma 

dupla via: primeiro aprovação no concurso interno para o ― Nível Médio‖ e, segundo, a 

indicação pessoal do gerente da agência. Nota-se, portanto, que a indicação para comissões 

na empresa se efetivavam pela via subjetiva da indicação gerencial, inexistindo critérios 

predominantemente impessoais para ascensão na empresa. Assim, podem-se compreender 

os inúmeros casos de bancários do BB que nunca assumiram sequer uma comissão. Em 

geral, os bancários envolvidos com o movimento sindical eram historicamente preteridos 

para a ascensão na carreira, independentemente do perfil desses funcionários. Pode-se 

inferir, então, que o mito de fácil ―ascensão profissional‖ do Banco do Brasil configurava 

mais uma estratégia do capital rentista, objetivando a cooptação do trabalhador bancário do 

que uma realidade efetivada na prática. De fato, os cargos de maior destaque na empresa 

eram reservados para os bancários mais ―obedientes‖e ―leais‖ ao capital rentista. Faz-se 

mister, ressaltar que sempre a ―influência política‖ foi decisiva para nomeações de muitos 

cargos de alta gerência no âmbito do Banco. AS, em sua entrevista, aponta, inclusive, que 

os critérios subjetivos até hoje persistem nas seleções internas da instituição, apesar de ter 

havido uma mudança na Diretoria da empresa:    

 

Claro que eu entrei aqui querendo ascender dentro do Banco. Eu 

só saí do Banco onde eu estava, pensando que aqui a carreira 

profissional fosse melhor, imaginando isso, porque pensava que era 

assim. Eu ganhava até mais onde eu estava. Os critérios aqui 

sempre foram todos pessoais, passíveis de intervenções pessoais: de 

um chefe, de uma pessoa ou outra. Na realidade, sempre se fica 

dependendo de um favor, de uma pessoa porque ele ocupa aquele 

cargo. Hoje, tudo piorou sensivelmente, eu não quero mais de jeito 

nenhum concorrer a nada. Hoje, todo mundo aqui é gerente, recebe 

nome gerente só para constar, porque não é. Tem gerente pequeno, 

médio, gerente grande. A tendência, segundo os diretores atuais, é 

acabar com isto, ser impessoal. Até agora eu não vi nada. 

(Entrevista concedida ao pesquisador)     
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 Cabe salientar que, em meio as restrições do Banco do Brasil aos funcionários 

―pouco leais‖ e aos sindicalistas, as seleções internas para a ascensão na empresa aos  

cargos comissionados, nas décadas de setenta e oitenta do século passado, ocorriam 

regularmente, embora a efetivação no cargo dependesse, também, do crivo do gerente. No 

âmbito do Banco do passado, havia um ―ritual de passagem‖ para os cargos comissionados, 

em que um dos critérios centrais observados para a escolha era o ―tempo de Banco‖. Em 

princípio, este critério parece levar em conta o saber bancário. Indiscutivelmente, os 

bancários veteranos encarnavam um acentuado acúmulo de ―saber‖ bancário, portanto, 

mais aptos para o exercício das funções de comando na instituição. Esse critério distintivo 

do ―tempo de Banco‖ predominava, inclusive, sobre o da ―produtividade‖ por trabalhador. 

Em verdade, o Banco creditava mais ―confiança‖ nos funcionários mais antigos ―da casa‖, 

posto que estes, na visão da empresa, eram quase imunes à prática de atos de fraude. Vale 

ressaltar, que o Banco manteve - até meados dos anos noventa do século passado - as 

promoções automáticas, mesmo para os funcionários que não eram comissionados. O 

depoimento de BC, transcrito abaixo, parece ilustrar bem este quadro do Banco do Brasil 

do passado:   

 

O processo era uma coisa muito natural. A coisa era mais ou 

menos assim: o cara podia ter descoberto a vacina da Aids – na 

época não existia a Aids. Bom, uma vacina contra o câncer, o que 

fosse, não ia ser promovido por isso não. Tudo tinha o seu tempo. 

Você ia substituindo, devagarzinho, aos poucos. Você ia passando 

então de assistente de supervisão para supervisor e depois para 

gerente adjunto. Os mais velhos poderiam ficar tranqüilos, no 

Banco, que tinha comissão para todos. O Banco confiava neles. 

Quem não quisesse também não tinha problema, o Banco pagava 

bem. Tinha muita gente que se oferecesse comissão, não queria. 

Preferia ser posto-efetivo. Em quatro em quatro anos, tinha uma 

automática promoção por letra. O cara ia passando de letra para 

letra. Às vezes a pessoa chegava à última letra do banco, sem ser 

comissionado, quando isso não lhe interessava. (Entrevista 

concedida ao pesquisador) 
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 Cabe salientar, que o contexto transcrito acima por nossos entrevistados, faz 

alusão ao período de 1970 a 1982, compreendo os anos em que nossos atores assumiram o 

Banco do Brasil. Assim, percebe-se que, neste tempo, o Banco ainda utilizava-se da 

estratégia dos ―altos salários‖, enquanto meio de ―cooptação‖ e ―convencimento‖ do 

trabalhador bancário. A cooperação do trabalho vivo ainda era imprescindível para o 

funcionamento dos diversos setores das agências e dos órgãos regionais do Banco. O 

avanço tecnológico ainda era precário, conferindo ao funcionário do BB uma importância 

fundante na dinâmica da reprodução rentista da empresa. Pode-se inferir que, neste 

momento histórico, a transição da subsunção formal para a subsunção real do trabalho ao 

capital, na esfera bancária, dava-se ainda lentamente. Em verdade, o Banco do Brasil 

somente implementaria rudimentarmente seu sistema on-line a partir do final da década de 

oitenta. O Banco ainda mantinha a Conta Movimento, garantindo a injeção de recursos do 

Governo Federal. O BB estava em plena expansão, inclusive, no exterior, onde sua Carteira 

de Exportação monopolizava as transações de importação e exportação do País. Enfim, o 

conjunto destes fatores combinados conferiam à instituição o poder de operar um complexo 

ideológico deveras influente na sociedade. Com efeito, o ingresso nos quadros do Banco 

poderia, aparentemente, significar a promessa de um futuro garantido e um lugar social de 

destaque.      

6.3 A METAMORFOSE DE UM BANCO PÚBLICO: O NOVO BANCO DO 

BRASIL E SUA  ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO SOCIAL NA TENTATIVA 

DE SE ENGENDRAR O BANCO HÍBRIDO 

  

 No âmbito do novo complexo ideológico incorporado no plano interno do 

Banco do Brasil, emerge o mito do ―Banco híbrido‖. Essa concepção de ―Banco híbrido‖ 

tem por alicerce basilar a crença de não se conferir nenhuma incompatibilidade entre a 

subsunção aos imperativos do capital rentista e a satisfação das necessidades humanas. 

Como se fosse função do capital, em quaisquer de suas formas, a preocupação com a ―ética 

humanitária‖. Os segmentos funcionais de destaque entrevistados – ocupantes de cargos 

gerenciais executivos na Direção Geral do Banco no DF - parecem ser tributários dessa 

concepção difundida no âmbito do novo complexo ideológico da dominação do capital. 

Com efeito, ganha propulsão no alto escalão da empresa a perspectiva, segundo a qual, do 

que há viabilidade da preservação de um ―Banco de mercado‖,  aliado às funções atinentes 
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a um ―Banco de fomento‖, mas sem perder de vista a rentabilidade subsumida ao padrão da 

acumulação rentista nacional.  Nessa linha da versão ideológica assumida no discurso 

oficial do Banco, percebe-se que esse segmento de entrevistados não enxerga como 

contraditórias as vantagens incorporadas outrora pelos funcionários do Banco e os atuais 

desdobramentos mercadológicos da empresa que impedem a extensão das mesmas 

condições aos novos segmentos da instituição. Na realidade, as vantagens do ―Banco do 

passado‖ foram definitivamente eliminadas pelas determinações da reestruturação técnico-

organizacional realizada pelo Banco - em meados dos anos noventa do século passado. 

Isso, em virtude da oncorrência intercapitalista financeira à qual o BB se subordinara, desde 

o governo Collor. Convém lembrar que, em meio a esse processo de reestruturação, ocorre 

a simplificação das tarefas bancárias, tornando desnecessária a manutenção dos ―altos 

salários‖. Ao contrário, a reprodução do capital neste setor tem imposto uma 

vulnerabilidade crescente às relações de trabalho, objetivando a contenção dos gastos com a 

―força-de-trabalho‖.  

 Em convergência à constatação da inevitabilidade da subordinação ao 

imperativo mercadológico constatado pelo segmento executivo funcional do BB, emerge o 

mito do contraponto da responsabilidade socioambiental (RSA) que deve trilhar em 

consórcio com as estratégias de expansão do lucro rentista.  O depoimento de WA é 

emblemático no que se refere à investigação da genealogia de tal concepção de ―Banco 

híbrido‖ e de como se dinamiza a visão hegemônica difundida pelo alto escalão da 

instituição.  Importa, então, conferir algumas das passagens da entrevista desse relevante 

interlocutor para se perceber a atuação dos novos aparelhos privados da hegemonia do 

capital na constituição embrionária do mito da responsabilidade socioambiental na esfera 

específica de uma instituição financeira de controle governamental. Nesse sentido, o 

entrevistado WA relata sua incipiente inspiração religiosa para o trabalho social e em que 

isto influenciou  sua  percepção sobre a questão socioambiental: 

Eu já tinha isso dentro de mim. Vem desde cedo, da minha 

formação religiosa. Eu sou espírita e desde criança faço trabalhos 

sociais. Eu visitava famílias carentes. Eu sempre tive muita 

sensibilidade, isto sempre fez muito sentido para mim. Por exemplo, 

o Fome Zero, do Governo Federal, para mim tinha todo o sentido, 

pois eu via sempre aquelas pessoas que não tinham nem o mínimo 

para sobreviver. Então, não é questão de estar dando, é uma 
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questão de sobrevivência daquelas pessoas que estão lá (na 

miséria). Eu sempre vivenciei isto. Eu posso dizer que a minha 

adolescência foi realizando projetos sociais. Não foi em bares. Eu 

passava sábado e domingo nessas atividades. Eu percebi que o 

social e o ambiental se interconectam e se interalimentam. Uma 

coisa influencia na outra, negativa ou positivamente. (Entrevista 

concedida ao pesquisador). 

 

WA descreve, em seguida, como foi a sua trajetória acadêmica e profissional que 

resultou na sua projeção na Área de RSA do Banco do Brasil:  

Profissionalmente, eu comecei a trabalhar com isso, em 1999 , na 

minha dissertação de mestrado, em que eu trabalhei sobre a gestão 

do Terceiro Setor, no caso, foi sobre fundações empresariais. Na 

ocasião, eu já defendia que mesmo uma fundação empresarial 

ligada a uma empresa deveria ter uma racionalidade substantiva. 

Ou seja, que não seja somente uma racionalidade voltada para a 

mudança da realidade,  tem haver com uma racionalidade também 

nos negócios. Na fundação, por exemplo, tem que haver uma 

coerência entre todos os processos e nas práticas tem de se 

observar isto, na gestão de pessoas e etc. Numa entidade do 

Terceiro Setor os ritmos são diferenciados, você não tem os 

resultados no mesmo ritmo. A abordagem é complexa, creio que 

ainda hoje não se desenvolveu um instrumento de avaliação da 

efetividade capaz de mensurar isto com precisão, porque a trama 

de variáveis é muito complexa, todos os instrumentos que eu já tive 

contato se mostraram reducionistas - fazia um corte, monetizava 

alguma coisa lá -, mas o humano é muito mais complexo do que 

isto.  E o engraçado, eu estava até pensando nisto ontem, que o 

meu contato com racionalidade substantiva foi na primeira 

disciplina do mestrado, Teoria das Organizações, na FGV, com um 

professor que era estudioso de Habermas e de Guerreiro Ramos, 

quando eu peguei (o livro) a Nova Ciência Organizacional, aquilo 

foi uma puxada de tapete para mim. Porque, do ponto de vista 

organizacional, você chegava com o sistema mais hermético, 

matemático (que foi a minha formação), quando li neste livro 

coisas como relação de poder, de fato, foi uma puxada de tapete 

para mim. Eu acabei fazendo a correlação com área ambiental e ai 

fiz uma ponte com o trabalho social que eu tinha. E, ai, fui 

trabalhar na Fundação Banco do Brasil e depois na Diretoria de 

Estratégia e Organização com modelo de gestão que tem muito a 

ver om a responsabilidade socioambiental enquanto processo de 

gestão e políticas de decisão.  Foi quando a responsabilidade 

socioambiental (no BB) começou a dar os primeiros passos até a 

constituição da nossa área em 2003. (Entrevista concedida ao 

pesquisador). 
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Percebe-se no segundo depoimento de WA, a sutileza com que a questão social é 

introduzida de forma a desconectá-la das sequelas inerentes à reprodução sociometabólica 

do capital, focando na preocupação quanto à gestão empresarial do chamado Terceiro Setor 

e de sua atuação nos projetos sociais. A preocupação também se estende à mensuração dos 

resultados das intervenções sociais privadas a partir de matrizes matematizadas.  Cabe 

identificar, no primeiro depoimento acima, que o entrevistado traz o elemento religioso 

alheio à esfera econômica capitalista, mas que pode ser utilizado como para conferir um 

verniz à ideologia da possibilidade da humanização do capital tanto para denunciar as 

agruras causadas pela hipertrofia mercadológica (Teologia da Liberação, por exemplo, em 

sua opção pela causa dos pobres). As versões religiosas
116

 mais refratárias à crítica da 

reprodução do capital parecem, em geral, ser funcionais como coadjuvantes 

dasinterpretações da estrutura social capitalista, à luz das explicações dos defensores da 

Responsabilidade Social das Empresas e do chamado Terceiro Setor.   

Outro elemento relevante, no segundo depoimento do entrevistado WA, transcrito 

acima, é o relato sobre sua inspiração acadêmica que constitui a base de seu entendimento 

sobre a dita ―racionalidade substantiva‖ dos negócios que tem, inclusive, conforme a 

declaração de WA, um de seus pilares nos postulados do filósofo Habermas - que já foi 

citado em algumas passagens desta pesquisa. Segundo essa visão da ―racionalidade 

substantiva‖ desenvolvida pelo teórico das organizações Guerreiro Ramos, a 

Responsabilidade Social das Empresas está vinculada à observância da atuação 

‖responsável‖ do empresariado em sua atividade ―fim‖ e não apenas nas atividades 

periféricas como doações às comunidades carentes situadas próximas às sedes das grandes 

empresas.  Quiçá, não há como conferir qualquer sustentabilidade a tal conceito no campo 

dos próprios defensores da humanização capitalista, caso se leve em conta, por exemplo, o 

cerne da atividade da indústria do fumo ou a predatória, do ponto-de-vista ambiental, 

indústria petrolífera, para citar apenas dois casos.  No âmbito crítico da reprodução do 

capital, a ―racionalidade substantiva‖ não tem sustentação pela própria prioridade que deve 

                                                           
116

 Não cabe nos limites desta investigação aprofundar esta hipótese. Nem mesmo podemos afirmar que a 

doutrina citada pelo entrevistado cumpre tal funcionalidade aos propósitos da ideologia  que infere acerca da  

viabilidade da  humanização do capital. Apenas se pode vislumbrar que – pelo menos no Brasil - a questão 

religiosa ainda é pouco explorada sociologicamente, quando confrontada à percepção da Responsabilidade 
Socioempresarial. Quiçá, poderá ainda ser uma fecunda incursão investigatória no âmbito das Ciências 

Sociais.   
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ser conferida à extração da mais-valia como fonte do lucro capitalista. Ou seja, o sistema do 

capital permanece, desde sua essência, assentado na lógica iníqua de exploração do trabalho 

vivo como a única forma de sobrevivência sistêmica. Além disso, cabe adicionar as 

estratégias atuais de produção perdulária e de produção destrutiva (Meszáros, 2002), cujo 

propósito é encurtar o tempo de utilidade do valor-de-uso das mercadorias, com as 

potenciais implicações ambientais correlatas.  Em verdade, a dita ―racionalidade 

substantiva‖ parece compor parte do arsenal ideológico do Coletivo de Estudos de Políticas 

Educacionais da Escola de Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV),  sob a 

coordenação da pesquisadora Lúcia Neves, definido como a Nova Pedagogia da 

Hegemonia
117

 que consiste num conjunto de concepções ideológicas com o propósito de se 

tentar conferir sustentação à inovada concepção e estratégia focada na suposta humanização 

do capital. Para tanto, alguns autores clássicos das ciências sociais têm suas teorias muitas 

vezes ―adaptadas‖ na tentativa de se justificar a tese segundo a qual é possível convergir a 

justiça social e a preservação do meio ambiente com a prevalência do imperativo 

mercadológico do capital, como parece ter sido o caso citado pelo entrevistado de 

Habermas, em cuja produção teórica há alguns momentos vacilantes no que se refere a 

                                                           
117

 As teses do Coletivo da ESPSJV estão expostas na obra ―Direita para o Social e Esquerda para o Capital‖ 

(2010). Segundo esse grupo de pesquisadores, há uma reconfiguração no contemporâneo modo de operar a 

ideologia de classe atinente à dominação burguesa, com o objetivo do convencimento dos subordinados às 

idéias da Nova Pedagogia da Hegemonia. Nesse sentido, há uma renovada perspectiva da ―paz social‖ 

propagada pela burguesia internacional desde o pós-guerra, readaptando-a ao novo bloco histórico no afã de 
direcionar moral e intelectualmente à sociedade em geral para o propósito de uma conformação aos 

parâmetros do ―capitalismo com justiça social‖ do século XXI. Para tanto, a formação de novos intelectuais 

da burguesia, segundo os preceitos uma nova pedagogia, é fundamental para a consecução dessa estratégia 

defensiva do capital. Cabe salientar que ―intelectuais‖, nesta interpretação, são pessoas e organização de 

diferentes campos propensos a difundir a nova proposta de sociabilidade burguesa baseada no postulado do 

social liberalismo atinente à Terceira Via. Com efeito, cabe a esses intelectuais propagarem essa nova 

pedagogia, assumindo, assim, o papel de prepostos da burguesia no esforço de elaboração de um novo senso 

comum, em cuja morfologia não haja relevância para a necessidade de articulação dos trabalhadores em torno 

de questões sindicais de contraponto à exploração capitalista, mas com a ascensão do novo ator social 

encarnado pelo ―voluntariado civil‖ das empresas e da sociedade em geral.  Neste aspecto, há um relevante 

papel destinado aos Departamentos Sociais e de Recursos Humanos das empresas, com especial destaque para 

o ―gerente-formador‖, no que concerne à conversão dos empregados aos postos de ―colaboradores‖, 

adaptando-os psicosocialmente, para além das obrigações hodiernas laborais, às novas exigências de 

―participação social‖ na esfera da sociedade civil nos termos pré-definidos pela dominação burguesa 

contemporânea. Sem dúvida, há uma rica contribuição do Coletivo retro citado no que se refere à percepção 

da nova articulação estratégica da ideologia capitalista, mas, talvez, ainda fosse mais substantiva esta 

elaboração se captasse que à heteronomia do fetichismo da mercadoria estão enlaçados todos os segmentos 

sociais subordinados à lógica socioeconômica do metabolismo do capital, em que o burguês em si não passa 
de uma mera peça dessa complexa engrenagem social, baseada na subsunção das relações sociais ao 

imperativo da reprodução  capitalista.   
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crítica à reprodução do valor,  culminando  por ―servir‖ aos propósitos da nova pedagogia 

retro citada.   

Em seu depoimento - e levando em conta a projeção de WA na área de 

Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil-, podem-se encontrar pistas da 

adoção por parte da instituição dos postulados inseridos no âmbito da Nova Pedagogia da 

Hegemonia, mesmo levando em conta a condição de empresa controlada pelo Governo 

Federal. Todavia, como se há de perceber adiante, essa inserção específica da Nova 

Pedagogia da Hegemonia, no caso do Banco ora investigado, não se dará de forma 

plenamente hegemônica e/ou peremptória, pelo menos na percepção dos diversos 

segmentos funcionais da instituição, em face de haver uma constelação de visões 

diferenciadas sobre a concepção de Responsabilidade Social da Empresa e seu sentido, até 

mesmo por parte dos funcionários instalados nos altos escalões da empresa e, sobretudo, na 

interpretação dos funcionários não ocupantes de cargos de destaque dentro dos quadros do 

BB.  Este caleidoscópio de percepções pode bem vislumbrar que a ideologia presente nas 

interpretações que desejam convergir os interesses do imperativo do capital rentista com a 

responsabilidade socioambiental, a partir de um ―desenvolvimento sustentável‖ da 

economia capitalista – e que dão suporte à versão do Banco híbrido –, está longe de ser 

homogênea na esfera funcional do Banco do Brasil como poderemos perceber nos tópicos a 

seguir.  

 

6.4  SITUANDO OS CONCEITOS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: AS MÚLTIPLAS INTERPRETAÇÕES 

NA ESFERA DO BANCO DO BRASIL 

 

 O mito da Responsabilidade Socioempresarial  começa a ser gestado no âmbito 

do Banco do Brasil a partir da primeira década do presente século. Passaram-se, então, a se 

abordar conceitos tais como: sustentabilidade, cidadania, equidade de gênero, participação, 

respeito ao meio ambiente, responsabilidade da sociedade civil, desenvolvimento 

sustentável e responsabilidade socioambiental das empresas. Essas categorias foram 

amadurecendo na esfera do complexo ideológico da instituição, sobretudo, a partir da 

criação de cursos corporativos da área de Responsabilidade Socioambiental da 

Universidade Corporativa do Banco (2002), com o surgimento da Unidade de 
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Responsabilidade Socioambiental e Relações com Funcionários-URSA (2003) e do projeto 

de Desenvolvimento Regional Sustentável do BB-DRS (2003). A inserção desses três 

elementos teve como objetivo central sedimentar uma nova cultura empresarial na 

instituição coadunada aos postulados da Nova Pedagogia da Hegemonia.  

 Os treinamentos oferecidos pela UNIBB foram ministrados com base num 

arsenal teórico à nova ideologia da humanização do capital. O conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, surgia (e surge) como uma possibilidade 

inconteste de conciliação entre a aferição do lucro capitalista e a minimização das 

desigualdades sociais consorciada à preservação do meio ambiente, desde que ―cada um 

faça a sua parte‖ neste novo projeto social. Vale ressaltar que o conceito de ―sociedade 

civil‖ presente nas cartilhas dos treinamentos segue bem próximo da versão liberista
118

 

(Nogueira, 2003), em que a sociedade civil surge como um elemento exterior ao Estado, e 

próximo do voluntariado civil, para a gestão gerencial (por resultados) e planejamento 

como ferramentas das intervenções sociais levadas a cabo pelo chamado Terceiro Setor e 

pelos programas de responsabilidade social das empresas. Vale recordar Nogueira no 

recorte em que o autor infere sobre o sentido e os limites da interpretação de sociedade civil 

conferido no âmbito da ideologia onguizadora compartilhada pelo universo das ―empresas 

cidadãs‖. Segundo este pesquisador, em tal abordagem ―pode existir oposição, mas não 

contestação‖ (Nogueira, 2003:192).   É nesta perspectiva da Sociedade Civil Liberista que a 

URSA se empenhou em elaborar, executar e coordenar um projeto inovador de 

Responsabilidade Socioambiental para o Banco do Brasil. Nessa empreitada, contou com a 

substantiva colaboração de alguns Aparelhos Privados de Hegemonia, tais como: a FGV, o 

Instituto Ethos  e o COEP.   O projeto DRS do BB merece destaque específico pois, apesar 

de ter introduzido com ênfase a ideologia do desenvolvimento sustentável capitalista, com 

o viés ideológico da possibilidade de humanização do capital, concomitantemente, pode ser 

interpretado como uma tentativa insuficiente de resgate da função pública da insttuição ao 

possibilitar o financiamento de empreendimentos produtivos solidários, mesmo que de 

forma limitada.  

                                                           
118

 Vide capítulo 5 desta Tese em que o conceito de ―sociedade civil liberista‖ é confrontado com outra 

inovada concepção intitulada por Nogueira como ―sociedade civil social‖. 
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  Depois de quase uma década da introdução dos conceitos que constituem a 

constelação ideológica da Responsabilidade Socioambiental no âmbito do Banco do Brasil, 

cabe tentar analisar como essas concepções foram internalizadas pelos diferentes segmentos 

funcionais da instituição que formaram a seleção da amostra desta investigação. Neste 

tópico, preferimos constituir três grupamentos quanto à interpretação conferida ao conceito 

de Responsabilidade Socioambiental-RSA e Desenvolvimento Sustentável-DS, objetivando 

avaliar em que nível o complexo ideológico difundido na versão oficial do Banco foi 

captado criticamente (ou não) pelos agentes entrevistados. Neste sentido, podem-se 

constituir três grupamentos: um primeiro grupo que aceita a concepção difundida pela 

interpretação institucional do Banco quase sem ressalvas; um segundo que, apesar de 

aceitar a versão da empresa, destacam alguns tímidos contrapontos; e um terceiro que 

contesta as concepções difundidas pelo alto escalão do Banco e entende a RSA e o DS 

como impossibilidades sistêmicas nos limites impostos pelo capitalismo. Evidente que tal 

divisão de grupamentos não pode ser concebida de forma indefectível em face das 

oscilações constatadas nos depoimentos que serão salientadas no decorrer das 

interpretações das entrevistas, mas cremos que as falas podem conferir uma amostra 

significativa dos casos em que houve relativo sucesso da difusão dos conceitos da Nova 

Pedagogia da Hegemonia na versão introduzida pelo Banco do Brasil e os casos de 

contestação de tal estratégia defensiva do capitalismo. Vamos começar, então, pelos 

representantes do primeiro grupamento.     

    Os entrevistados BE, EL e CB parecem expressar depoimentos bem próximos 

dos conceitos difundidos na versão oficial do Banco.  Cabe salientar que BE parece mesmo 

que vai além do conteúdo difundido pelo Banco, praticamente reproduzindo a ideologia 

presente no discurso da pedagogia empresarial. 

 

 DS é quando você consegue fazer com que o crescimento 

ocorra, em bases sólidas, devagar, respeitando o tempo do outro 

e de tal forma instrumentalizando o outro para que ele reaja de 

forma positiva à pressão, a pressão sempre vai existir, mas que 

ele sempre avalie até que ponto ele tem que caminhar e com que 

velocidade e quando é a hora de retroceder (Entrevista 

concedida ao pesquisador). 

 



298 

 

 Constata-se que BE expressa a ideologia presente no discurso atinente ao 

campo empresarial quando relaciona  o conceito de DS com a ―pressão‖ que deve ser aceita 

pelo conjunto dos indivíduos na sociedade em prol da reprodução do capital.  Em verdade, 

de forma subliminar, a entrevistada exprime que o capitalismo é intocável e transhistórico, 

pois não há nenhum indicativo de superação sistêmica. Quando BE fala que a ―pressão 

sempre vai existir‖ pode ser interpretado que o assédio moral por resultados dentro do 

imperativo do lucro é uma relação insuperável. Na realidade do trabalho bancário, essa 

pressão exercida sobre os trabalhadores do segmento financeiro se mostra particularmente 

dramática como foi apresentada no capítulo 4 desta pesquisa, inclusive, ao apontar dados 

levantados em pesquisa patrocinada pelo SEEB-RS segundo a qual a cada 10.000 bancários 

520 adoecem em decorrência do trabalho e a pressão a que são submetidos. Além disso, 

segundo a dissertação de mestrado do pesquisador Marcelo Finazzi (2009), a cada 20 dias 

um bancário comete suicídio por causa das pressões por metas, excesso de tarefas e pavor 

do desemprego. Ademais, no âmbito da crítica marxista ao sociometabolismo do capital, 

―as bases sólidas‖ a que se refere BE são inatingíveis na esfera do capitalismo, posto que o 

seu mecanismo reprodutivo, cujas bases são a extração da mais-valia e o avanço da 

composição orgânica do capital, com as agruras da exploração da força-de-trabalho e a 

tendência ao acirramento da crise estrutural capitalista, traz conseqüências deletérias, tais 

como: a degradação do meio ambiente e o desemprego estrutural, sobretudo, pelo 

recrudescimento do trabalho morto em detrimento do trabalho vivo.   

 EL é outro entrevistado que abordou os conceitos de DS e RS em sintonia com 

o discurso oficial corrente no âmbito do Banco, indo além de BE ao relacionar os conceitos 

com o seu trabalho realizado  no âmbito da Unidade de Desenvolvimento Sustentável do 

Banco, na Direção da empresa em Brasília.   

 

O conceito clássico de DS é aquele que visa utilizar os recursos de 

maneira que as futuras gerações também utilizem. Esse é o conceito 

clássico que embasa todo nosso arcabouço de ações dentro da 

estratégia do Banco. É esse conceito que a gente tem como base. 

Nós acreditamos que não há outro caminho, pois é muito claro isso 

em relação ao que vem acontecendo e que as notícias nos mostram, 

que as empresas não têm outro caminho senão trabalhar com a 

Responsabilidade Social e a sustentabilidade. A gente não imagina 

que empresas que não dão atenção efetiva ao tema da RS tenham 
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condição de sobreviver no que se apresenta para o futuro 

(Entrevista concedida ao pesquisador). 

 

 Percebe-se que EL é outro entrevistado que bem expressa o discurso oficial do 

Banco. Parece mesmo reproduzir o que consta nas cartilhas dos cursos da UNIBB no que 

concerne ao DS como um esforço social para a condução ―sustentável‖ e ―responsável‖ do 

capitalismo, observando a utilização dos recursos disponíveis para não prejudicar a 

existência das gerações futuras. Ou seja, é uma tentativa no sentido de garantir a 

sobrevivência do capitalismo para os próximos séculos, haja visto a que, nesta concepção o 

sistema do capital é insuperável, sendo, no entanto, necessário dominá-lo, em face de sua 

tendência autofágica. Como já fora fartamente explorado nesta investigação, todas as 

tentativas para se domar a fera capitalista foram em vão em virtude de sua própria 

irracionalidade do ponto-de-vista socioambiental, pois na lógica intrínseca de sua 

engrenagem reprodutiva o sistema é orientado, preponderantemente, para a satisfação do 

imperativo mercadológico, sendo as outras esferas sociais quase sempre colonizadas por 

esse vetor que apenas responde às necessidades humanas se estas estiverem em sintonia 

com a freqüência do lucro. Com efeito, a ―sustentabilidade‖ citada pelo entrevistado parece 

constar da ideologia que acena com o dinamismo econômico e com a modernização 

reparadora (KURZ) possível para, dentro dos limites do capital, se constituir uma solução 

viável para a crise estrutural e suas conseqüências. A RS que encerra a fala deste executivo 

do Banco pode ser traduzida como o desfecho da estratégia defensiva do capital no século 

XXI que propugna uma cruzada de todos os segmentos sociais em prol da preservação do 

capitalismo renovado, incluindo o importante aporte da empresa cidadã e seus projetos de 

RS. Em verdade, EL discorre como um intelectual orgânico do capital rentista ao articular 

habilmente o tripé que sedimenta a Nova Pedagogia da Hegemonia na versão difundida 

pelo BB: sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e responsabilidade 

socioempresarial . Na conclusão de sua fala, EL chega a afirmar taxativamente que não 

enxerga como as empresas que não observam em suas práticas os princípios do discurso da 

responsabilidade social possam sobreviver no futuro.  Não há ainda nenhum indício de 

empresa que esteja em fase falimentar por não ter aderido ao discurso reproduzido por EL. 

Por outro turno, empresas de vários setores da economia vieram a naufragar em razão da 

crise estrutural do capital em seu momento predominante em 2008, inclusive, a ―poderosa‖ 
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montadora automobilística GM norte-americana, tendo que recorrer – como foi o caso de 

diversos bancos europeus e americanos – aos cofres do velho e imprescindível Estado 

capitalista.    

Ademais, EL, em seu depoimento acima, configura o Banco do Brasil como 

vinculado ao ―desenvolvimento  sustentável‖  possível. Todavia, em sua atual postura,  o 

Banco do Brasil não pode se afastar dos imperativos do mercado sob pena de perder  

lucratividade e faltar recursos, inclusive, para a sua agenda ―social‖. Neste sentido, o 

entrevistado sentencia sua proposição em mais uma versão adaptada do ―pensamento 

único‖, afirmando que ―não tem outro jeito‖ por fora da responsabilidade socioempresarial  

assumida pela instituição.  Todavia, na atual configuração, o Banco do Brasil não pode se 

desvencilhar das determinações da reprodução do capital rentista, ou seja, mesmo quando 

está fazendo política de ―inclusão‖ social pelo micro-crédito, o Banco não abre mão da 

cobrança de juros. (Vale ressaltar, que, no sistema do capital, todos já estão inclusos 

socialmente pela dominação do dinheiro. De fato, alguns estão, neste contexto capitalista, 

incluídos de forma mais ―indecente‖ do que outros.) Em verdade, parece haver nessa 

formulação de ―Banco híbrido‖ uma insuficiência teórica devastadora básica: a crença na 

compatibilidade da acumulação do capital (em quaisquer de suas configurações) à 

transformação ―humanizadora‖ da sociedade.  

  CB é outro entusiasta da atuação do Banco na área social. Na realidade, CB 

optou por não definir DS ou RS, mas fez uma alusão à intervenção social do Banco para 

designá-la como modelo de atuação empresarial. 

 Se todas as empresas fizessem isso que o Banco do Brasil faz, eu 

acho que o Brasil ou mundo seria melhor, seria um mundo mais 

justo, não existiria tanta criminalidade, não existiria tanta miséria. 

O DRS é um caminho para isso, contando que haja realmente um 

interesse muito grande, se as empresas soubessem o valor. Até 

mesmo para os próprios empresários não correrem tanto risco, 

pois a violência também cresce por conta do egoísmo humano. 

Pessoas que só pensam em si. Se o egoísmo - que é a chaga da 

humanidade – desaparecesse,  o mundo seria melhor. Mas o 

capitalismo é muito selvagem, mas acredito que essas empresas que 

pensam do modo que a gente colocou ai podem melhorar o mundo, 

mesmo com o capitalismo. Se as empresas entrarem como um todo 

numa situação dessas daí, teria a lógica do lucro, mas teria o lado 
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social e a criminalidade reduziria (Entrevista concedida ao 

pesquisador).  

 

CB, em seu depoimento acima, expressa seu entendimento segundo o qual o 

capitalismo é viável e que as agruras inerentes à sua versão ―selvagem‖ podem ser 

minimizadas por meio de uma sensibilização do empresariado que deveria agir de maneira 

socialmente responsável, tal como o faz o Banco do Brasil.  Ocorre que o 

sociometabolismo do capital age de forma sub-reptícia e impessoal (Meszaros, 2002), não 

sendo um mecanismo passível de intervenção sob o aspecto de uma transformação moral 

do segmento empresarial.  Todavia, o capital não é necessariamente insuperável, apesar de 

expressar uma dominação social quase objetiva (Postone, 2000), mas sua superação passa 

pela constituição de uma perspectiva para além de suas fronteiras; um salto ontológico para 

uma formação sociocomunal livre da dominação fetichista do dinheiro. Portanto, CB parece 

representar um segmento social de bancários do Banco do Brasil que não consegue 

apreender criticamente a complexidade da reprodução do capital e suas conseqüências. 

Com efeito, tal segmento tende a aderir passivamente ao complexo ideológico atinente à 

Nova Pedagogia da Hegemonia. Ademais, o projeto DRS do BB citado por nosso 

entrevistado CL não abre mão do lucro rentista, apenas reduz a margem do retorno 

financeiro. Cabe lembrar que o DRS do BB merecerá um tópico para análise de sua 

concepção. 

  MC parece já pertencer a um grupamento de funcionários que está numa espécie de 

transição, apesar de aceitar a versão do Banco sem restrições conceituais. No entanto, lança 

alguma dúvida sobre a efetividade da ―atuação social‖ do Banco. 

O conceito tradicional de DS e RS é você sempre pensar num País 

melhor, num futuro melhor, para os que virão. Eu também acho que 

não foge muito disso, só acrescentaria o papel importante não só 

das empresas, como da sociedade em geral, para fortalecer esse 

pensamento. Eu acho que é um caminho, quem sabe a gente não 

pense só em resultados econômicos, financeiros. Mas quando a 

gente conseguir auferir, também esses resultados de 

sustentabilidade possa compor. Hoje você pode ver que o próprio 

índice Dow Jones, o ISE da bolsa de valores em São Paulo, ele já 

carrega essa variável. Isso não significa que reflita a realidade das 

empresas, ainda não sei se nós (do BB) agüentamos uma 

certificação nesse sentido (Entrevista concedida ao pesquisador).  
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Nota-se que MC, na entrevista transcrita acima, praticamente reproduz o discurso de 

EL quando vai definir DS e RS, reafirmando igualmente a necessidade de se trilhar o 

caminho do DS. Contudo, vai além, transbordando os limites do espaço empresarial e 

evocando que a ―sociedade em geral deve fortalecer esse pensamento‖. De fato, MC 

reproduz o discurso do empresariado quando conclama toda a sociedade para uma trilha de 

um mundo menos injusto do ponto-de-vista social e ambiental, com o envolvimento do 

voluntariado civil engajado nos programas de RSE e nas ações sociais do chamado Terceiro 

Setor. Em verdade, é justamente a intenção da Nova Pedagogia da Hegemonia que o 

conjunto da sociedade interprete desta forma a viabilidade de construção de um capitalismo 

humanizado, em que não há mais espaço somente para o pensar nos ―ganhos financeiros‖ - 

como afirmou MC -, mas há de se focar também na sustentabilidade socioambiental. 

Apenas, não se faz menção que a insegurança ambiental e as injustiças sociais são, em 

geral, um corolário da própria dinâmica do sociometabolismo do capital que tem no 

empresariado e nos trabalhadores seus tentáculos de sustentação. MC ainda faz menção aos 

indicadores das bolsas de valores (centros dinâmicos do império do capital) como sendo os 

bastiões do capitalismo sustentável, mas lança a dúvida se o Banco alcançaria as 

certificações exigidas por esses centros do capitalismo mundializado.   Começam-se, então, 

os contrapontos sobre a assertividade da intervenção social do Banco do Brasil que há pelo 

menos quatro anos persegue o citado Índice Dow Jones de Sustentabilidade, ainda sem 

êxito. Vale destacar que tal distinção é auferida pela efetividade dos programas de 

responsabilidade socioempresarial  das organizações.  Cabe salientar ainda que o Índice 

Dow Jones, tal como outros  concedidos pelo mercado de ações (ISE da Bovesta, por 

exemplo),  compõem o arsenal de indicadores cuja a finalidade é alinhar as empresas ao 

novo complexo ideológico do capital em sua estratégia defensiva no afã de obscurecer a 

real finalidade do sociometabolismo impulsionado pela reprodução do valor, realçando a 

falsa promessa de humanização do capitalismo consubstanciada pelo pseudo compromisso 

do empresariado com a responsabilidade social e a preservação do meio ambiente.  

VD é outro entrevistado que parece ter introjetado, sem maiores ressalvas, a 

ideologia da Nova Pedagogia da Hegemonia difundida na versão oficial do Banco.   Cabe 

destaque que VD ainda traz outro ingrediente deveras funcional ao complexo ideológico da 

[labinfo101] Comentário: vírgula 
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RSE, a saber, a adaptação do conceito de ―cidadania‖ de forma a convertê-lo pacificamente 

aos propósitos da reprodução do capital.    

O DS começa pelo resgate da cidadania que seria na verdade 

aflorar os direitos humanos, a preservação dos direitos humanos 

dentro do próprio processo mesmo. Por exemplo, quando você 

trabalha com acessibilidade, na verdade o que a gente está fazendo 

é colocando em prática várias convenções, vários fóruns de 

discussão, que são até de âmbito internacional que são ratificados 

internamente pelo Banco do Brasil, e que a empresa ao dar acesso 

aos produtos e serviços às pessoas com deficiência, por exemplo, 

ela está colocando em prática todo esse arcabouço que já vem de 

acordos ou de próprias normas internas e externas. Esse direito de 

entrar na dependência do banco, ser atendido com autonomia, é um 

direito que é preservado pela constituição, pelas convenções, pela 

ONU, é a garantia desses direitos. Então isso para mim é 

praticamente a cidadania, é a forma de exercer a cidadania , e que 

a gente coloca hoje como cidadania empresarial. Mas a cidadania 

para mim eu vejo dessa forma: você está garantindo o acesso no 

âmbito empresarial, e também garantir o direito de defesa, de ir 

questionar. Então a partir do momento que a gente desenvolve 

instrumentos que possam estar potencializando, dando vazão a 

isso, você está trabalhando com a cidadania (Entrevista concedida 

ao pesquisador). 

 

 Percebe-se no depoimento de VD a utilização do conceito de cidadania de 

forma a instalá-la no âmbito dos marcos definidos pela reprodução do capital rentista. É 

certo que a ―cidadania‖, na dinâmica da RSE, tem como fundamento de base sua 

característica pluriclassista, tentando estabelecer laços para uma obscura solidariedade em 

que todos os segmentos sociais, tomados como ―parceiros‖ (patrões, empregados e os não-

rentáveis), perseguiriam solidariamente a consecução do DS. Todavia, a pulsão pelo lucro, 

fundamento da reprodução sociometabólica do capital rentista, não pode deixar de ser 

percebida em tal manifestação em prol do DS, aparecendo de forma subliminar no 

depoimento de VD. É nesse sentido que VD encontra na possibilidade dos concidadãos, 

portadores de necessidades especiais terem acesso aos serviços oferecidos pelo Banco, 

gerando retorno financeiro para a instituição, uma demonstração em processo da iniciativa 

social do BB por mais ―cidadania‖ e em favor da ampliação dos ―direitos humanos‖ desse 

segmento social específico. Cabe salientar que tal prerrogativa de atendimento aos 

portadores de necessidades especiais é prescrita pela própria legislação em vigor como, 

inclusive, atesta VD em seu depoimento acima transcrito. Portanto, não se pode, em tese, 

[labinfo102] Comentário: possam 
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louvar uma intervenção social que já está assegurada no regimento legal. Contudo, VD 

ainda amplia o conceito de cidadania para além do espaço empresarial atribuindo a 

necessidade de extensão dele para a contestação e a defesa dos concidadãos. Cabe apenas 

acrescentar que em tal ―versão contestatória‖ aderente à Nova Pedagogia da Hegemonia 

não resguarda o direito de questionar o próprio sistema metabólico impulsionado pelo lucro 

e pela dominação heterônoma do dinheiro.  O limite da contestação - na verdade oposição - 

vai aos marcos da legalidade do capital como, por exemplo, na aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, no caso brasileiro. Tal versão incompleta de ―cidadania‖ se afasta 

do sofisticado conceito crítico de ―cidadania ativa‖, pois traz consigo a miragem juridicista  

segundo a qual o cumprimento da legislação em vigor é suficiente para a domesticação do 

capitalismo. Noutro sentido, a ―cidadania ativa‖, construída coletivamente nos últimos anos 

pelos movimentos sociais, tem inserido no debate público a ascensão de tal conceito como 

um projeto assentado numa formulação de uma democracia participativa, em que os 

sujeitos sociais sejam capazes de assumir suas responsabilidades. É uma nova concepção na 

esfera da dimensão política humana que possibilita sobrepor as demandas sociais às 

determinações desumanas da reprodução capitalista. A perspectiva é que os agentes sociais 

requeiram passar de uma ―cidadania passiva‖, restrita aos cânones da democracia 

representativa e ao cumprimento da legislação, como parece defender VD em seu 

depoimento, para a elaboração efetiva dos projetos comuns, assumindo as 

responsabilidades no construto coletivo.   

 Tudo leva a crer que a tradução de ―cidadania‖ assumida por VD segue em 

consonância à visão difundida pela Nova Pedagogia do Capital na versão assumida pelo 

Banco, no que concerne ao conceito de ―sociedade civil ativa‖. Tal formulação parece se 

alinhar à perspectiva do pesquisador Robert Putnam (2008), segundo a qual o ―ativismo 

social‖ da sociedade civil está vinculado a uma dinâmica de revitalização da própria 

democracia em que se persegue integrá-la a um mega projeto de construção de um ―novo 

contrato social‖ baseado na colaboração e na mútua assistência, brotando daí a necessidade 

do estabelecimento de um ―novo senso civil‖ calcado na co-assistência e na confiança. A 

essa proposição de emergência de um ―novo senso civil‖ que estabelece a necessidade de 

um ―novo pacto social‖, cuja base é a cooperação de todas as classes para o ―bem comum‖, 

o autor denomina de ―capital social‖. Com efeito, quanto maior o volume de confiança 
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mútua prevalecente nas relações sociais no âmbito de uma comunidade, maior será o nível 

de ―capital social‖ presente, segundo a aferição proposta pelo autor. Em verdade, a proposta 

de Putnam é lançar as bases para uma tentativa de repolitização da política numa dinâmica 

de preservação das hierarquias sociais impostas pelo socioometabolismo do capital,  uma 

vez que preserva  intacta a propriedade privada e a acumulação capitalista.   

 Noutro depoimento de VD, o entrevistado agrega novos elementos ao seu 

conceito de DS incluindo a questão da necessidade de uma distribuição de renda menos 

iníqua entre as classes sociais no âmbito do capitalismo. VD, nessa passagem, chega a 

perfazer críticas ao consumismo difundido hodiernamente pelo moderno sistema produtor 

de mercadorias.   

Desenvolvimento sustentável para mim não é essa forma tão 

empresarial que é imposta, que é colocada, e que está sendo 

incorporada e sendo trabalhada pelas empresas. Eu vejo 

desenvolvimento sustentável principalmente quando houver uma 

maior distribuição de riqueza. O primeiro patamar é: não posso 

falar em desenvolvimento sustentável com essa disparidade entre as 

classes, entre uma pequena classe ganhando bem, e grande maioria 

ganhando tão mal. A primeira questão é uma maior distribuição de 

riquezas. E, que essa distribuição tenha uma forma em que a partir 

do momento em que todos tenham condições básicas (infra-

estrutura, moradia, saneamento, alimentação, saúde, etc.), enfim, 

ter as condições mínimas necessárias para se viver dignamente. E, 

depois você trabalhe junto aos processos. São processos produtivos 

inteligentes: uma maior distribuição de renda, mas utilizando 

processos produtivos inteligentes, e isso seria processos em que 

você utiliza o mínimo necessário para atender a necessidade, e não 

ficar a provocar desejos. Hoje vivemos numa sociedade em que o 

consumo está sendo potencializado, estimulado, e a cada dia mais, 

mas com um viés bem econômico. Para mim, basicamente, 

desenvolvimento sustentável é uma política pública de distribuição 

de renda em que se possa trabalhar a partir das necessidades 

básicas, processos produtivos em que a gente consiga desenvolver 

tecnologias de forma amigável com a natureza. Não sei se isso é 

possível, mas é o que eu imagino que possa ser. As empresas 

poderiam contribuir muito. Eu acho que a empresa tem uma 

participação fundamental. A empresa não é só ela, a sociedade é 

quem pauta as empresas, e vice-versa, as empresas pautam em 

algum momento, mas a empresa tem um papel, pois ela é 

protagonista de vários processos, de vários desejos humanos, então 

se a partir do momento em que ela coloca no mercado produtos, 

serviços, ela tem uma participação ativa no processo. Então ela 
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pode muito contribuir para que haja uma reversão, ou uma adoção 

de práticas mais inteligentes e sustentáveis (Entrevista concedida 

ao pesquisador). 

 

Em seu depoimento acima, o entrevistado VD chega a fazer críticas pertinentes ao 

exagerado consumismo na sociedade capitalista moderna. Na mesma direção, reivindica 

que qualquer proposta de DS, no caso do Brasil passa pela diminuição das disparidades 

entre as classes sociais, bem como pela  necessidade de universalizar os acessos às políticas 

públicas que possam garantir a todos os cidadãos os benefícios atinentes aos serviços de  

qualidade nas esferas da saúde, da moradia e da segurança alimentar. Todavia, VD parece 

não conseguir se desvencilhar da hipertrofia do conceito de mercado, resgatando a 

importância da empresa no que se refere à difusão de ―práticas inteligentes e sustentáveis‖. 

Na verdade, evita uma crítica radical ao modo de produção capitalista, pois ele é o genuíno 

produtor das desigualdades sociais e o maior responsável pela devastação do meio 

ambiente, sobretudo, a partir da adoção das recentes novas estratégias referentes à produção 

perdulária e à produção destrutiva (Meszaros, 2002). Nesse sentido, o capital, como forma 

de reativar suas contratendências para conter os efeitos da crise sistêmica de seu 

sociometabolismo, tende a encurtar o tempo do valor-de-uso das mercadorias para acionar 

uma maior circulação mercadológica e repor ininterruptamente a necessidade de aquisição 

de novos produtos, contribuindo deveras para com a degradação ambiental. Para tanto, o 

investimento nas ações de marketing são vitais para as empresas, incorporando 

gradativamente papel de maior destaque para o capital imaterial no âmbito do espaço 

empresarial (Antunes, 1999).   Com efeito, o consumismo representa um papel importante 

na totalidade sistêmica. Os estímulos incitados pelo marketing e a propaganda, 

disseminados pelo complexo ideológico instalado em todas as esferas das mídias 

capitalistas, acendem corações e mentes de forma inconsciente ou não, levando as pessoas à 

vala comum das novas necessidades e superficialidades impostas pelo poder do capital.  

Assim, pobres e ricos passam a ser pautados pelo fetichismo da mercadoria e não o 

contrário como tenta demonstrar VD em seu depoimento transcrito acima. Não são, de fato, 

as empresas de forma individual que subordinam as vontades e percepções da sociedade, 

mas elas são partes de uma totalidade sistêmica que atua de forma subreptícia e abstrata em 

favor da dominação do capital. Portanto, o desenvolvimento jamais poderá ser sustentável 
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no campo das relações capitalistas. A crítica radical deve abarcar a totalidade do 

sociometabolismo do capital e não focar apenas em suas conseqüências necessárias tais 

como: iniqüidade social, devastação ambiental e consumismo.  Evidentemente que, para a 

Nova Pedagogia da Hegemonia, é ideologicamente eficaz a separação das partes 

constitutivas do sistema capitalista para a crítica insuficiente de cada um que compõe essa 

totalidade. Jamais podendo ultrapassar tais marcos analíticos da superfície do metabolismo 

do capital, o novo complexo ideológico do capital, em sua vertente de RSA da ―empresa 

cidadã‖, consegue ir ao limite da observação das ―injustiças sociais‖ e da ―degradação do 

meio ambiente‖ como conseqüências não endógenas da socialização do modo de produção 

capitalista, mas apenas como ―externalidades‖ do sistema que podem ser sanadas pela 

conscientização do empresariado no que se refere à ―sustentabilidade‖ e pelo  voluntariado 

civil engajado nos programas de responsabilidade socioempresarial  (RSE) das empresas, 

aliados às ações do chamado Terceiro Setor à jurisdicialização da questão social. VD em 

seu depoimento parece encarnar, com admirável manipulação do arsenal de conceitos 

difundidos pela versão de RSA do Banco, tais princípios presentes e essenciais na Nova 

Pedagogia da Hegemonia. 

Outro entrevistado, IL, que parece ter incorporado os conceitos atinentes à Nova 

Pedagogia da Hegemonia, na versão difundida pelo BB, sobretudo, no que se refere ao 

projeto DRS do Banco, mas com elevado grau de ressalva, se comparado aos demais 

agentes até aqui apresentados.  IL revelou certo ceticismo sobre os programas de RSE das 

organizações ao inserir o elemento do imperativo mercadológico como principal 

impulsionador da moderna intervenção social privada, tendo como objetivo o aumento da 

lucratividade (vendas) pela transmissão da aparência de ―empresa cidadã‖ via marketing 

social (positivo).  

Eu acho que RSE é um apelo mercadológico. Muitas delas não têm 

verdadeiramente uma responsabilidade social, mas procuram 

colocar a sua marca associada a um projeto pra poder ter um 

marketing positivo e aí conseguir vender os seus produtos. Eu acho 

que a maior motivação, hoje existente, na maioria das empresas, é 

isso aí. Elas não são realmente engajadas na responsabilidade 

social plenamente. Há algumas empresas que já são como o Banco 

do Brasil porque tem esse projeto do DRS que pode mudar, 

inclusive a história de uma cidade. E, eu acho até que ele (o BB) 

poderia melhorar mais ainda se fizesse mais. Têm algumas coisas 

que o Banco também aderiu ao apelo mercadológico quando criou 
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o DRS, então eu acho que se mudasse um pouquinho o foco poderia 

ser mais eficiente (Entrevista concedida ao pesquisador). 

 

 Percebe-se que IL vislumbra precisamente o aspecto mercadológico inserido no 

âmago dos programas de RSE, inclusive, bem explorado na pesquisa de Monica Cesar 

(2009).  Na verdade, no âmbito da responsabilidade social e do chamado Terceiro Setor, as 

demandas sociais são transferidas da solidariedade social mediada pelo Estado para o 

âmbito da solidariedade social privada. Cabendo às ONGs e às empresas socialmente 

responsáveis decidir quanto à destinação das ações sociais, segundo seus próprios critérios 

de seleção. Na maioria dos casos, tais destinos são sincronizados ao interesse privado de 

acordo com as contrapartidas de elasticidade potencial dos lucros, sobretudo, por meio das 

possibilidades projetadas pelos especialistas do chamado marketing social. Nesses termos, 

há uma convocação geral para que as empresas assumam sua responsabilidade na ―inclusão 

social‖ dos mais necessitados. Evidentemente que tal convocação guarda sintonia com o 

projeto de redução das garantias e direitos sociais, uma vez que os atingidos pela 

―exclusão‖ irão ter novas formas de compensação e possibilidades de reinserção no 

mercado. Cabe recordar que a devastação neoliberal e o drama do desemprego, no caso 

brasileiro, não deixam outra alternativa aos indivíduos vítimas desses processos que não ser 

aceitar tais destinações privadas.  

  IL, porém, na entrevista concedida acima, não declinou em apontar o Banco do 

Brasil e o seu Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável como exemplo 

emblemático da genuína ―responsabilidade social plena‖ que pode, inclusive, servir de 

medida para as demais empresas que queiram seguir as vias ―corretas‖ da RSE. Ora, o BB 

introduziu sua forma de intervenção social privada à imagem e semelhança de seus pares da 

concorrência intercapitalista financeira. Portanto, permanecem em seu DNA as ―práticas 

sustentáveis‖ atinentes à Nova Pedagogia da Hegemonia, em que se verifica o suposto 

consórcio entre responsabilidade social, preservação do meio ambiente e ―sustentabilidade‖ 

do lucro. Embora seja uma instituição com relativo controle estatal, é, inegavelmente, 

teleguiada pelo afã do capital rentista em geral. Todavia, mesmo no âmbito do BB, 

emergem as inclinações para a postura de um Banco híbrido que, no discurso oficial, quer, 

compatibilizar rentabilidade financeira com ações de responsabilidade socioambiental e  

apoio ao desenvolvimento do País. Nesta tentativa frustrada, a principal iniciativa é o 

[labinfo108] Comentário: atinentes 



309 

 

projeto DRS-BB, citado por IL. Mas, como veremos adiante, no próximo item desta tese, 

na versão oficial do próprio Banco, tal iniciativa não pode ser considerada apenas um 

projeto de incentivo ao progresso social das comunidades em que a instituição está inserida, 

pois é, antes de tudo uma estratégia de negócio rentável, voltada para os arranjos produtivos 

locais alijados do financiamento bancário privado.            

 Dentre a constelação de depoimentos, o entrevistado LU traz uma interessante 

observação dentre a constelação de depoimentos colhidos sobre os conceitos de RSA e DS. 

Segundo LU, em seu depoimento abaixo reproduzido, existe, na verdade, uma dificuldade 

generalizada, no âmbito do BB, em se conceber, ao certo, definições que confiram 

significados coerentes para cada caso, apesar do agente em questão exercer sua função na 

área de RSA do Banco. Segundo suas palavras:    

  

 Se eu que trabalho na área é difícil definir o que são DS e RSA, 

imagine o caso dos colegas que trabalham numa agência. Definir o 

que é filantropia ou ações de responsabilidade social não é claro 

para mim. Sei que as empresas têm dado um destaque especial para 

essas ações de responsabilidade social, mas não fica muito claro. 

Nem aqui no Banco. Existe o Programa de Apoio à Agricultura 

Familiar (PRONAF) de apoio aos pequenos agricultores do 

Governo Federal que o banco vende como se fosse um programa de 

responsabilidade socioambiental.  Existe também o programa de 

incentivo às doações como o Voluntariado, mas são ações 

esporádicas. Não há uma continuidade (Entrevista concedida ao 

pesquisador). 

 

Em verdade, a dificuldade encontrada por LU decorre da sua tentativa de resgatar 

uma tessitura entre os conceitos de DS e RSA e a realidade empírica do BB. Tal óbice não 

foi observado, por exemplo, nos depoimentos de VD e IL, que logo identificaram 

programas (DRS no caso de IL) e iniciativas sociais (adaptação dos equipamentos aos 

portadores de necessidades especiais no caso de IL) como encarnações proeminentes do 

programa de RSE do Banco.  É improvável que LU tenha desconhecimento de tais 

intervenções sociais do Banco. Quiçá, é mais coerente perceber certa desconfiança de LU 

quanto à efetividade das ações sociais do Banco.  O entrevistado LU cita, por exemplo, o 

PRONAF que é um Programa do Governo Federal de incentivo à agricultura familiar e que 

tem o Banco como o maior difusor. No entender de LU, este é um Programa 
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eminentemente do Governo Federal certamente pelo fato dos recursos serem originados do 

Tesouro Nacional. Vale ressaltar que, no âmbito do PRONAF, cabe ao Banco do Brasil e 

outras instituições financeiras do Governo o repasse de tais recursos para os agricultores 

cadastrados no Programa. Cabe salientar que, nem mesmo a este público, o BB deixa de 

oferecer seus ―produtos e serviços do mercado bancário‖, numa encarnação radical de sua 

pulsão rentista, em que nem mesmo os segmentos mais vulneráveis são dispensados do 

imperativo mercadológico capitaneado pelo cumprimento das metas incessantes. Aqui, 

cabe o questionamento sobre a pertinência do conceito de Banco híbrido levado a cabo pela 

alta direção da instituição, pois há, inequivocamente, uma hipertrofia do imperativo do 

capital rentista em detrimento das reais necessidades da população agrícola mais carente da 

nação.  

O outro programa citado pelo entrevistado LU é o Voluntariado BB que já foi 

praticamente desativado. O programa consistia num cadastro nacional dos funcionários do 

Banco que desenvolvessem alguma ação social em suas respectivas comunidades. Tal 

cadastro também incluía os empregados e aposentados do Banco desejosos de atuar como 

voluntários em alguma atividade não remunerada. O Projeto Voluntariado BB, segundo 

depoimentos colhidos na Unidade de Desenvolvimento Sustentável (UDS do BB), foi 

embotado a partir da não aprovação pelo Conselho Diretor do Banco de uma proposição da 

DIRES (antecessora da UDS) que conferia uma série de incentivos ao trabalho voluntário 

no âmbito do Banco que incluíam, inclusive, a redução da jornada de trabalho para os 

―voluntários‖.  Até junho 2011, o Projeto Voluntariado BB se resumia, na prática, como 

bem salientou LU em seu depoimento, ao registro de doações no aplicativo intitulado 

Gerenciador de Responsabilidade Social (GRS) acompanhado internamente pelo setor de 

informática do Banco em consórcio com a UDS. 

Vale registrar que o novo discurso do empresariado brasileiro convoca os 

trabalhadores para um engajamento civil ―voluntário‖ mediado, inclusive, pelo desempenho 

individual de cada um, no âmbito das suas atividades laborais, não cabendo outros 

incentivos que onerassem a folha de pagamento das corporações. Não somente isso, mas 

expressa a necessidade do envolvimento dos ―colaboradores‖ nas ações de ―cidadania‖ 

desenvolvidas pela empresa, com seus Programas de Responsabilidade Social, como parte 

das iniciativas necessárias para a consecução do ―desenvolvimento sustentável‖, 
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contribuindo, segundo essa perspectiva, para a garantia do bem-estar social da presente e 

das futuras gerações, bem como auxiliando para a preservação do meio ambiente. Na visão 

do empresariado, a Responsabilidade Socioempresarial  merece uma ação sistemática de 

acompanhamento contínuo por parte da empresa, numa dinâmica inspirada na ética 

empreendedora, determinando sua própria noção de ―bem comum‖.  Nesse sentido, parece 

que o Conselho Diretor do Banco foi coerente com a visão regulada nos marcos da Nova 

Pedagogia da Hegemonia ao rejeitar uma proposta de incentivo ao voluntariado para além 

da ―conscientização‖ dos seus ―colaboradores internos‖, numa subsunção inconteste dos 

seus princípios e percepções do mundo moderno à nova ordem ideológica do capitalismo. 

Por fim, vale mencionar que há em curso um ―estudo‖, na esfera da UDS do BB,  

objetivando o lançamento de um novo Programa de Voluntariado, provavelmente mais 

sintonizado com as premissas da reprodução rentista.  

  O entrevistado MB é mais um agente representante do grupamento que entende 

de forma mais crítica e cética os conceitos de RSA e DS e suas respectivas finalidades no 

novo complexo ideológico do capitalismo. Apesar de não ultrapassa as fronteiras do 

sociometabolismo do capital, MB, em seu depoimento transcrito abaixo, traz elementos 

críticos relevantes à Nova Pedagogia da Hegemonia, tal como a importância da articulação 

entre o conceito de democracia e de desenvolvimento social, bem como da função básica da 

empresa capitalista centrada na acumulação incessante do lucro,  pautando, nas palavras do 

entrevistado MB, as vontades do consumidor à tal propulsão do imperativo mercadológico.   

Na RSA, você age no plano interno da empresa. Você tenta 

mudar políticas e práticas empresariais. Você desenvolve uma 

política de responsabilidade ambiental, em geral isso ai está 

bem acompanhado de um investimento muito forte da 

comunicação, tanto que você vê muitas que preferem aplicar 

dinheiro em comunicação da responsabilidade socioambiental 

do que efetivamente fazer alguma coisa para a sociedade. Além 

de um discurso, para mim desenvolvimento sustentável é você 

incluir cada vez mais gente, dar bons padrões de vida, água 

encanada, os direitos básicos todos, água, esgoto tratado, saúde, 

educação e previdência. E, para mim, isso não difere muito do 

conceito tradicional de desenvolvimento social. Para mim o 

conceito é o seguinte: a base do mundo, o ponto de partida das 

pessoas desde que elas nascem tem que ser o mesmo. Tem que 

ter saúde, educação, previdência, alimentação, emprego, 

segurança, e no ponto de vista das empresas é produzir mais 
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lucro e mais vender para mais gente. Seria um Estado de Bem-

Estar social incluindo ai a variável do consumo, porque existe 

uma contradição muito grande entre você estimular a pessoa ao 

consumo o tempo todo e chamar isso dai de modelo sustentável. 

Mas, eu acho muito simples de chamar só de consumo 

consciente. Existem outras coisas que estão sendo deixadas de 

lado que é a democracia que não pode ser dissociada do 

desenvolvimento social. Hoje são as empresas que pautam as 

relações humanas, isso é muito perigoso. Porque o negócio da 

empresa é dar lucro e focar só no indivíduo, no consumo. 

Consumo hoje se confunde com cidadania, e isso não tem nada a 

ver. O capitalismo é aquele negócio em que todo mundo quer 

ganhar o tempo todo (Entrevista concedida ao pesquisador). 

 

 

Como se pode perceber no depoimento de MB acima transcrito, há diferenças 

marcantes entre sua visão sobre os conceitos de RSA e DS se comparada com a posição 

assumida por quase a totalidade dos demais entrevistados. Vale traçar uma comparação 

entre as posições de VD e MB em face de que foram utilizadas praticamente as mesmas 

categorias de análise em ambos os casos, mas com conotações bem distintas. Os dois 

depoentes fazem menção à necessidade do acesso aos serviços básicos para a satisfação das 

necessidades humanas para todos os segmentos sociais. Extrai-se dessa constatação similar 

que tanto VD como MB parecem não vislumbrar soluções para as agruras causadas pela 

lógica irracional – do ponto-de-vista da satisfação das necessidades humanas e ambientais – 

do sociometabolismo do capital. Com efeito, estão ambos aprisionados – como quase toda 

humanidade - à ontologia negativa do capital
119

 (Kurz, 2010), em que há um obscurantismo 

                                                           
119

 Neste texto do sociólogo alemão, intitulado A Ontologia Negativa: os obscurantistas do esclarecimento e a 

moderna metafísica da história, Robert Kurz trata das formas de alienação cada vez mais presentes e abstratas 

no circuito contemporâneo do moderno sistema produtor de mercadorias. É deveras esclarecedora a 

atualização que esse pensador faz do conceito de fetichismo da mercadoria de Marx para a 

contemporaneidade do modo de produção capitalista. Percebe-se que a contribuição deste pensador pode ser 

convertida como uma leitura-chave para a compreensão das formas de percepção dos indivíduos, uma vez que 

estes,  imersos nas teias dos complexos ideológicos difundidos pelo capitalismo, em geral, não são capazes de 

perceber a essência da lógica que os aprisionam às determinações do mercado e da reprodução do valor, numa 

forma social baseada na dominação abstrata do dinheiro. Como uma pequena amostra da pertinência do 

pensamento do autor, vale reproduzir uma das passagens do capítulo retro referido, em que Kurz aborda sobre 

a suposta liberdade do indivíduo no âmbito do moderno sociometabolismo do capital:  

Nesse sentido, ‗indivíduos‘ significa, já de si, a forma na qual os seres humanos 

particulares são pensados como imediatamente idênticos à relação social 

coercitiva: a saber, como seres socialmente cindidos e gregariamente atomizados, 

os quais só podem interagir uns em relação aos outros (e, em última instância, em 
relação à própria intimidade) mediante a reificada  e morta relação do dinheiro, 

enquanto forma de aparência ínsita à lógica da exploração. Essa forma, no 
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quanto às alternativas para além das fronteiras do capitalismo. Cabe registro que é por esta 

via que a Nova Pedagogia da Hegemonia trafega sem maiores turbulências no céu de 

brigadeiro da ordem ideológica vigente, pois nessa perspectiva não há saída possível se não 

a continuidade ininterrupta da reprodução do sistema metabólico do capitalismo. Todavia, 

há de se registrar que as posições de MB se situam numa espécie de fronteira para a crítica 

radical ao novo complexo do capitalismo que traz em si a estratégia defensiva da RSA e do 

DS devotos da humanização do capital. O conceito de democracia trazido no depoimento 

de MB, diferente da forma  juridicista   da questão social defendida por VD, encontra 

sintonia com o progresso do desenvolvimento social que, embora ainda obscuro, não 

encontra resguardo no imperativo do lucro privado, segundo se pode captar no depoimento 

transcrito acima. MB, em seu depoimento, igualmente critica a subordinação do consumo à 

pauta definida pelas empresas. Na verdade, como já foi abordado na interpretação da fala 

de VD, o consumismo é uma conseqüência da ação da lógica do capital que necessita 

acionar corações e mentes em prol do império do mercado capitalista visando evitar o 

aguçamento de sua crise estrutural. MB, para além da fragmentação analítica observada nos 

depoimentos até aqui examinados, tenta, mesmo com certa controvérsia, estabelecer 

conexões que esbocem a tese da impossibilidade das empresas levarem adiante quaisquer 

projetos societários que tragam em si uma suposta ―sustentabilidade socioambiental‖. Neste 

sentido, MB reage criticamente à conversão do conceito de cidadania para a mera inserção 

do indivíduo ao consumo capitalista, bem como denuncia a impostura do capitalismo em se 

postar como veículo da sustentabilidade ambiental do planeta, ao passo que em seu objetivo 

central traz a imperiosa incitação ao individualismo e ao consumo incessante. Observa-se a 

pertinência das opiniões de MB para a crítica as bases da Nova Pedagogia da Hegemonia 

não encontrada nos outros depoimento, mas cabe salientar que o projeto social vislumbrado 

                                                                                                                                                                                 

entanto, aponta para o fato de que aos indivíduos sensíveis, sociais e necessitados 

só foi dada uma margem de manobra em face às sociedades pré-modernas na 

forma de um agrilhoamento ainda mais impiedoso junto ao moderno fetichismo 

reificado. Os indivíduos só podem agir com uma independência cada vez maior 

em relação à família, ao clã, ao estamento, às relações pessoais de confiança, etc., 

porque, em sua existência imediata, são fatalmente etiquetados como órgãos de 

execução do movimento fetichista generalizado, ou seja, da lógica da exploração; 

e porque a máscara da forma social, relativamente frouxa no passado, fundiu-se 

ao rosto.‖ (Kurz, p. 87, 2010) 
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pelo entrevistado, de um Estado de Bem Estar Social, é inexeqüível na ordem capitalista 

vigente, em função de não haver mais os escombros da Segunda Grande Guerra que 

permitam um novo florescer dos anos dourados do capital, conforme já discutido nas 

primeiras páginas desta tese em que se abordaram as referências analíticas básicas que 

inspiram sua elaboração.   

Noutro depoimento de MB, este entrevistado parece estar mais alinhado à crítica 

radical de inspiração marxista à ordem vigente e ao complexo ideológico que lhe confere 

sustentação no plano da superestrutura. Desta feita, MB, em seu depoimento abaixo, vai 

resgatar conceitos-chave, no âmbito da interpretação marxista, para o esclarecimento sobre 

as novas estratégias na dinâmica da contemporaneidade do capital, tais como: reificação do 

homem, como ―cidadão-mercadoria‖ e as miragens do capital que exalta a sustentabilidade, 

ao mesmo tempo em que reduz o tempo de utilidade do valor-de-uso das mercadorias, bem 

como ainda esboça sobre a fragilidade tendencial dos capitais de menor envergadura, ante a 

nova fase de concentração do capital no século XXI.     

 

A sustentabilidade é simplesmente mais uma onda para você 

produzir verde. Pode ser que você vá obter alguns benefícios 

marginais dentro disso tudo, mas a motivação é fazer o pessoal 

consumir cada vez mais. E ai você vai concentrar também, você 

vai numa onda de concentração: aquelas empresas que têm 

mais porte, mais recursos para poder investir, elas vão 

conseguir sobreviver no próspero mercado, e as outra vão ser 

tiradas. Todas, eu não sei, algumas vão ser extirpadas desse 

processo, mas eu acho que tem uma tendência clara de 

direcionar as empresas para incorporar esses discursos. Mas é 

um contra-senso. Carro na Europa hoje você usa dois ou três 

anos, depois você troca, sobre o argumento de que o carro é 

95% reciclável. No Brasil, você está trocando de computador a 

cada 5 anos. Você tem no Brasil uma política de exploração de 

pré-sal, de petróleo, que vai contra o que se dita ai sobre 

mudanças climáticas. É algo altamente degradante. Então, as 

empresas têm que estar escolhendo o tempo todo o caminho e a 

opção é sempre por gerarem mais resíduos. Cidadania – que é 

tão falada nesses discursos - é você participar do mercado. Em 

caso de grandes projetos, é você ter, por exemplo, uma 

audiência pública onde a população tenha a possibilidade de 

expor suas idéias, suas preocupações, de opinar. Só que muito 

pouco muda, você abre para a participação, mas a população 

não pode ir, ou simplesmente pode estar maravilhada pelo que 

vai receber de compensação. Eu acho que hoje o mercado está 
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regulando todas as relações. O que se tem é um cidadão-

mercadoria: consumir e vender sua força-de-trabalho. O 

cidadão hoje está se vendendo como produto, tanto que existe 

revista para isso como “Você S.A”, em que você, apesar de ser 

um indivíduo, está irremediavelmente dentro da lógica de 

mercado. Você só vive de acordo com o papel que você exerce 

dentro do mercado. Isso é uma coisificação, você vira uma 

coisa, que pode ser jogado para lá e para cá, dependendo dos 

usos e interesses das empresas” (Entrevista concedida ao 

pesquisador - grifos nossos para sinalizar elementos-chave). 

 

             Optamos pela transcrição, na íntegra, desta fala do nosso entrevistado por 

considerarmos que ela oferece, a partir da experiência vivida, um material que 

circunscreve, empiricamente, o eixo do nosso objeto de estudo: o mito da responsabilidade 

socioempresarial  na contemporaneidade e o labirinto de seu complexo ideológico que lhe 

confere sustentação na nova ordem do capital. De fato, este entrevistado, ao refletir sobre 

sua experiência prática e teórica, consegue tocar no cerne da discussão.  No início, MB, no 

depoimento acima transcrito, faz referência à questão da ―sustentabilidade‖ como mais uma 

―onda verde‖ que pode até trazer alguns ganhos marginais, mas cuja motivação é mesmo 

conferir elasticidade à taxa de lucros da empresa capitalista que adorna, a partir do discurso 

da ―sustentabilidade‖, um inovado cenário para o mercado em que novas necessidades são 

hodiernamente introduzidas, a fim de serem respondidas pela difusão do consumismo 

radical na contemporaneidade.  

Em seguida, MB expõe sobre a perspectiva da tendência à concentração do capital 

nesta nova fase da acumulação capitalista, em que os capitais de menor envergadura 

tendem a ser absolvidos pelos de maior potência. Na realidade, apenas para ajuste com a 

tradição marxista, tal tendência exposta pelo entrevistado refere-se ao movimento da 

centralização do capital. Cabe, porém, destacar que esta é uma tendência do capital, 

sobretudo, em momentos de reestruturação técnico-produtiva, em que as empresas de 

menor capacidade de investimento na renovação tecnológica tendem a ser incorporadas 

pelo grande capital. Essa tendência é dinamizada pela atuação do capital financeiro que 

confere aceleração a tal movimento. A concentração do capital, aguçada igualmente em 

momentos de crise, é outra tendência histórica à propensão dos capitais para a corrida pelos 

setores mais rentáveis da economia capitalista como estratégia de recompor a base de lucro 

agora comprometida. 
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Por fim, nosso entrevistado MB encerra seu depoimento, afirmando que as relações 

sociais hodiernas estão subordinadas ao imperativo mercadológico. E que, em tal 

circunstância, o homem é convertido numa mera peça da engrenagem movida pela alavanca 

da dominação reificada e centrada na apropriação/acumulação do dinheiro, em que aos 

despossuídos dos meios de produção apenas resta a venda de sua força-de-trabalho ou, 

acrescentaria, a vala comum da assistência social. O entrevistado ainda menciona que o 

grau de importância do indivíduo na ordem do capital depende da posição ocupada por ele 

no mercado. Nesse sentido, vale recordar a semelhança da observação empírica do 

entrevistado com a inferência do próprio Marx nos Grundrisse em que  pensador alemão 

assevera que ―por um lado o poder que cada indivíduo exerce sobre a atividade dos outros 

ou sobre as riquezas sociais está presente nele enquanto proprietário de valor-de-troca, de 

dinheiro. Ele carrega seu poder social, bem como o seu nexo com a sociedade no seu bolso‖ 

(MARX 1973 p. 79).  

 O entrevistado,  JU, por sua vez,  parece ainda mais cético quanto às estratégias de 

RSA das empresas operadas pelos bancos, de uma forma de geral, e pelo BB, em particular. 

Inegavelmente, JU parte de um repertório contestador ao sociometabolismo do capital, 

captando o seu fundamento na propensão pelo lucro, em detrimento das necessidades 

humanas e ambientais. Com efeito, qualquer proposição da empresa capitalista sobre 

responsabilidade social ou preservação do meio ambiente cai na mera retórica para 

subsidiar as estratégias de expansão das vendas e da lucratividade. Nas palavras do 

entrevistado:   

Eu sou muito cético, mas acho que RSE é filantropia e tem a ver  

com a ajuda mais direta, restrita a favores para a sobrevivência 

e, em alguns casos, aproveitamento político. Basicamente, o 

objetivo é o mesmo, apenas propaganda para aumentar as 

vendas. O Banco, por exemplo, se utiliza desse filão de 

responsabilidade social, embarcando numa concepção da 

moderna sociedade capitalista que entende que existe uma 

tendência dos consumidores em exigir isto. Mas, na realidade, 

não existe, banco, seja ele o Banco do Brasil ou Itaú, que vá 

defender, por exemplo, o meio-ambiente. O que eles querem é 

ganhar dinheiro - gerar o lucro. No capitalismo, são as grandes 

corporações que causam a poluição e degradam o meio-

ambiente. Elas não têm responsabilidade com as pessoas e, 

muito menos, com o meio-ambiente. Cada vez mais a poluição 

aumenta. O que eles querem é produzir cada vez mais e 

[labinfo1015] Comentário: E que, 

em 

[labinfo1016] Comentário: vírgula 

[labinfo1017] Comentário: itálico 

[labinfo1018] Comentário: vírgula 

[labinfo1019] Comentário: sem 

aspas 

[labinfo1020] Comentário: a ver 



317 

 

gastando o menos possível. Essa é a lógica do capitalismo 

(Entrevista concedida ao pesquisador). 

 

 Observa-se a incidência de elementos de uma radical crítica marxista na fala de JU. 

O entrevistado em questão é enfático ao conectar RSE à propaganda para a expansão dos 

lucros das empresas. E, vai mais além, ao se referir que RSE se resume à filantropia 

(doação). JU foi enfático ao afirmar que as corporações imersas na lógica do capital não 

têm como se esquivar do imperativo do lucro, sendo impraticável a conciliação desta 

heteronomia capitalista com as necessidades socioambientais contemporâneas e futuras. JU, 

ainda demonstrou um peremptório ceticismo no que se refere à RSE do Banco do Brasil, 

demonstrando, inclusive, sua semelhança com outro concorrente privado na esfera 

interfinanceira do País para sentenciar que não há outro interesse em jogo que não os 

estimulados pela reprodução do capital rentista. Quiçá, o que JU não conseguiu captar é 

que, com o advento da Nova Pedagogia da Hegemonia, emerge uma inovada estratégia que 

passa pela metamorfose de como é tratada a ―questão social‖ pela burguesia, transformando 

olhar sobre a questão social do empresariado imerso nos programas corporativos de 

responsabilidade socioempresarial. É precisamente o que o Coletivo de pesquisa da EPSJV, 

coordenado por Neves (2010), convencionou chamar de ―direita para o social‖, 

convergindo com a hipótese defendida por Monica Cesar (2009), já comentada no Capítulo 

5 desta Tese. Ou seja, para além da filantropia – não ausente no bojo dessas novas práticas 

– há, de forma inconteste, um novo protagonismo do empresariado que tenta disputar 

hegemonicamente o poder social por meio de um refinamento do discurso e da nova forma 

de intervenção social privada, em que os chamados programas de RSE representam ao 

mesmo tempo a forma e o conteúdo dessa nova estratégia defensiva do capital. 

Inegavelmente, é por essa trilha que navega a versão do programa de Responsabilidade 

Socioambiental do Banco do Brasil, assumindo, inclusive, os mesmos princípios e tentando 

conformar suas práticas institucionais à semelhança das intervenções sociais privadas. No 

próximo tópico analisaremos de forma mais detidas as principais iniciativas de RSA do 

Banco, articulando os seus respectivos conteúdos com o discurso atinente ao novo 

complexo ideológico do capital.  
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6.5  NO LABIRINTO DO MITO DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: 

A NOVA FORMA DE ESTRUTURAÇÃO DA INTERVENÇÃO SOCIAL DO 

BANCO DO BRASIL NA CONTEMPORANEIDADE 

  

 Neste tópico abordaremos a nova configuração do Banco após 2003, com a 

ascensão do Governo Lula e as transformações encarnadas neste novo perfil da instituição, 

sobretudo, a partir da adoção dos princípios de Responsabilidade Socioambiental. A 

reestruturação técnico-organizacional dos anos noventa do século passado modelou o perfil 

do Banco do Brasil, conferindo-lhe um enfoque privilegiado para a lucratividade. Assim, 

emergiu um novo Banco do Brasil: ágil, moderno e lucrativo. De fato, um Banco 

―habilitado‖ para a concorrência intercapitalista financeira. Inegavelmente, essa 

metamorfose vivenciada pela instituição impôs uma série de transformações em suas 

relações internas e em sua interação com a clientela. Com efeito, fez emergir um novo 

perfil de bancário moldado aos imperativos do mercado.  

 Inegavelmente, ao Banco do Brasil, importa agora permanecer competitivo, 

atraente para os negócios. O enfoque dado ao ―cliente especial‖ demonstrou uma opção do 

Banco pela seletividade, em que os detentores das grandes contas desfrutam de um 

atendimento privilegiado. Aos chamados ―usuários‖ ou pequenos clientes, restam os 

terminais de auto-atendimento, ou as imensas filas. O apelo, agora, é enfatizado no lucro, 

portanto, no atendimento diferencial aos diversos segmentos da clientela, atendendo, com 

especial atenção, às maiores contas cujas possibilidades de lucros são maiores. Com efeito, 

a atuação do Banco crescentemente assemelha-se às formas de atuação executadas pelos 

bancos da rede privada. Na verdade, atualmente, todo segmento bancário brasileiro de 

varejo submete-se, igualmente, à lógica da acumulação rentista.    

 No âmbito interno, com a simplificação das rotinas bancárias pelo maquinário, 

o capital rentista exigiu um novo ―perfil‖ de bancário deveras subsumido subjetivamente à 

sua reprodução. Assim, a partir da reestruturação técnico-organizacional dos anos noventa 

do século passado, os trabalhadores bancários são submetidos a uma dinâmica de 

intensidade do trabalho vinculada à exigência do bom atendimento à clientela seletiva. São, 

então, impostas, neste cenário de apelo à concorrência, o cumprimento de metas, 

encarnando, assim, a exigência pela lucratividade por bancário. As pretéritas promoções 

automáticas desaparecem, surgindo formas de remuneração variável, cujo princípio se 
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baseia no ―retorno‖ financeiro que o funcionário pode conferir à empresa. As formas de 

controle de trabalho bancário, com o auxílio dos recursos micro-eletrônicos, tornam-se 

crescentemente mais precisas, corroborando formas de assédio moral voltadas para   

voltadas para o desempenho satisfatório do capital. Enfim, a dinâmica da fragmentação do 

saber e da simplificação do trabalho bancário é acompanhada de novas exigências no 

âmbito do Banco, transformado ―o perfil do bancário tradicional‖ em um ―perfil de 

bancário vendedor‖.  

 Nota-se, portanto, que a dinâmica de simplificação das tarefas bancárias, pela 

automação, revelou-se uma condição sine qua non para os propósitos do Banco do Brasil 

em impor um ―novo perfil de bancário‖, agora, deveras submetido às determinações da 

reprodução rentista. Em verdade, essa simplificação das tarefas é a expressão concreta da 

subsunção real do trabalho vivo bancário ao capital rentista. Assim, em meio a essa 

tendência de crescente simplificação das rotinas bancárias, novas exigências emergiram por 

maior produtividade por bancário pelo acirramento da cobrança das metas e da 

―qualificação contínua‖.  

 Com a ascensão do Governo do PT, a partir de 2003, o perfil básico exigido do 

bancário do Banco do Brasil não foi sensivelmente alterado. Em verdade, a exigência pelo 

cumprimento das metas foi incrementada, com o aperfeiçoamento das dinâmicas de 

acompanhamento por unidade e por funcionário individualmente. Todavia, esboçou-se um 

retorno tímido de algumas garantias atinentes ao ―Banco do passado‖, com destaque para o 

impedimento das demissões por gestão (poder do gerente da unidade demitir funcionários 

considerados inaptos para o trabalho bancário). Essas transformações vieram no bojo da 

vinculação do Banco aos chamados princípios de RSA. Percebe-se, então, que o 

engajamento à estratégia do BB, naquilo que o Coletivo de pesquisadores da EPSJV, sob 

coordenação de Neves (2010), convencionou chamar de ―a esquerda para o capital‖, 

coincidiu justamente com o alçar da nova direção do Banco, com um significativo número 

de quadros vinculados ao movimento sindical bancário, ou com uma proximidade 

acentuada a este segmento de trabalhadores. Nos limites deste trabalho, não houve 

condições de apurar se ocorreu no seio do Partido dos Trabalhadores e de seus aliados 

algum embate entre projetos objetivando realinhar a função do BB e dos demais bancos 

públicos. Todavia, tudo leva a crer que não. Essa inferência tem por base as primeiras 
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reuniões realizadas pelo Vice-Presidente de Gestão de Pessoas Luiz Osvaldo Santiago com 

o coletivo dos bancários do Banco do Brasil, nas principais capitais brasileiras. Naquela 

ocasião, o representante da nova Diretoria já deixava evidente a posição de abertura para o 

diálogo com ―todos os segmentos da instituição‖, mas sem abdicar das metas visando ao 

lucro e do modelo de gestão de cargos e comissões utilizado à época da gestão do 

presidente FHC. Esses foram os primeiros indicativos de que o Banco não alteraria sua 

convicção rentista, mas haveria a disposição para um projeto objetivando alçar uma nova 

―paz social‖ entre os funcionários.   

 No Capítulo 2 desta pesquisa, há toda a retrospectiva sobre a transição 

(incompleta) da gestão FHC para os novos gestores do Governo Lula no que se refere ao 

Banco do Brasil. Desta forma, importar se fixar, neste momento, às supostas razões que 

levaram a instituição a aderir, sem ressalvas, à Nova Pedagogia da Hegemonia por meio da 

adoção dos chamados princípios de RSA, constituindo uma área específica no âmbito do 

Banco para gerir os projetos de intervenção social à imagem e semelhança dos seus pares 

da concorrência intercapitalista financeira nacional. Com efeito, partindo da possibilidade 

concreta do Banco do Brasil resgatar sua identidade histórica de patrimônio nacional de 

caráter público, cuja função primordial é levar o fomento e o desenvolvimento econômico, 

sobretudo, para as regiões e setores mais carentes do apoio financeiro da nação, sem 

subordinar tal missão à contrapartida do retorno na forma do lucro exigido pela acumulação 

rentista, percebe-se que a opção política do Governo Lula foi de determinar que o Banco se 

mantivesse no mesmo patamar dos demais bancos da rede privada, em que há a subsunção 

ao imperativo da lucratividade como um fim em si mesmo. Neste cenário, em que a 

potencialidade do BB para o desempenho de sua função genuinamente pública fora 

embotada, restou à nova administração do Banco do Brasil apresentar o ―novo‖ que não foi 

necessariamente o rompimento com o passado, mas semelhante a uma espécie de 

reciclagem do ―velho‖, floresceu, neste cenário, a concepção Banco híbrido e com ela a 

Carta de Princípios de RSA do Banco do Brasil (2003), cujo alinhamento à Nova 

Pedagogia da Hegemonia é por demais notória, inclusive, no que se refere à sua inspiração 

originária no documento da ONU intitulado ―Oitos Maneiras de Mudar o Mundo120‖.  

                                                           
120

  Para acessar o documento:  www.objetivosdomilenio.org.br 
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 Com efeito, cabe resgatar a frase emblemática escrita por Gramsci em 1919, 

segundo a qual ―o velho morre e o novo não pode nascer.‖ O pensador italiano referia-se ao 

iminente insucesso do projeto socialista para o século XX. Emergindo, contudo, das 

casamatas do moderno Estado capitalista, uma perspectiva incerta no devir histórico, que 

não seria ainda o socialismo sonhado pelos militantes comunistas do início do século 

passado, mas exigia novas relações sociais de produção seguidas de uma conformação da 

superestrutura social adjacente. No caso do Banco do Brasil, de certa forma similar, ocorreu 

o que Gramsci vislumbrou para o século XX, na curta frase retro citada, ―o velho morre e o 

novo não pode nascer‖. O projeto engendrado pelas novas determinações do capital e pelos 

direcionamentos políticos - com ênfase na hegemonia da concepção neoliberal ainda 

predominante no poder público brasileiro - não permitiram outro alinhamento para o Banco 

do Brasil no Governo Lula que não fosse, na essência, convergente com a mesma dinâmica 

da hipertrofia rentista encarnada pela instituição há pelo menos duas décadas. Como já foi 

examinado no capítulo 2 desta Tese, a matriz macroeconômica do governo FHC 

permaneceu semelhante ao de seu sucessor e com ela o papel proeminente designado ao 

capital rentista. E, na perspectiva dessa arquitetura financeira, os bancos controlados pelo 

governo exercem praticamente as mesmas atribuições conferidas às instituições financeiras 

privadas, sendo, em ambos os casos, subordinados à heteronomia da lógica do lucro 

incessante. 

 Restou à Direção do Banco do Brasil, já no início do governo Lula, apresentar o 

―velho reciclado‖ como o ―novo‖, ou melhor, como o ―possível‖ que não deixou de ser 

insólito para os costumes da instituição. Floresceu, então, em 2003, inspirada e assessorada 

por alguns aparelhos hegemônicos privados – com especial destaque para o Instituto Ethos 

- e tendo por bússola orientadora as elaborações da ONU sobre meio-ambiente e segurança 

alimentar -, a Unidade de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil (URSA). 

Estava, assim, oficializada a filiação do Banco ao projeto de Responsabilidade 

Socioempresarial  atinente à Nova Pedagogia da Hegemonia e à imagem e semelhança das 

iniciativas de intervenção social já protagonizadas pela iniciativa privada. Inaugurou-se, ao 

mesmo tempo, a luta ideológica em prol do ―novo‖ projeto encampado oficialmente pelo 

Banco. Cursos, palestras e um farto material de propaganda foram disseminados para todos 

os segmentos profissionais da instituição. Para a nova Unidade recém fundada em 2003 
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pelo BB, foram recrutados técnicos de todos os tentáculos do Banco, bem como 

proeminentes ex-sindicalistas vinculados ao PT, com o objetivo central de compor uma 

formação de intelectuais orgânicos capazes de engendrar um projeto ancorado num 

discurso coadunado com as novas determinações do capital rentista, agora alinhado à 

estratégia defensiva da RSE, para ser integrado gradativamente à cultura institucional do 

Banco. Com efeito, a partir de 2003, é decretada a disputa hegemônica, no campo 

ideológico do Banco do Brasil, entre o projeto de RSE encampado oficialmente pela 

instituição e as formulações críticas a essa proposição. Neste traçado do percurso histórico, 

não estiveram ausentes as investidas no âmbito do convencimento pacífico e, quando 

necessário, o recurso à coerção violenta.  

 Passados oito anos dessa querela no campo da disputa ideológica na esfera do 

BB, cabe, agora, avaliar as principais iniciativas levadas a cabo pela área responsável pela 

coordenação dos projetos de RSA do Banco, bem como mensurar em que medida essa 

tentativa de cooptação de corações e mentes do funcionalismo do Banco logrou êxito. Para 

tanto, há de se passar, doravante, ao exame das percepções dos representantes dos 

segmentos funcionais selecionados nesta investigação, com o propósito de perceber como 

foi a reação à ―nova postura‖ da instituição investida na condição de ―empresa-cidadã‖.  

 O entrevistado EL apresenta, em sua fala, uma visão panorâmica de duas 

iniciativas que hodiernamente compõem atribuições relevantes da UDS do BB (sucessora 

da extinta URSA). Assim, parece valer à pena iniciar as apresentações por este cenário 

descrito por EL, em face de seu teor pedagógico, subsidiando o leitor não identificado com 

a dinâmica laboral do Banco a formar uma idéia coerente do que transcorre no centro de 

difusão do conceito de RSA na esfera da instituição bancária ora investigada.  

  

 Eu acho que é fundamental essa questão, nós evoluímos bastante 

principalmente no trabalho aqui no Banco do Brasil. No nosso 

escopo aqui nós não trabalhamos com filantropia. Todo nosso 

trabalho de desenvolvimento socioambiental ele vai no sentido de 

gerar renda para as comunidades que são atendidas, gerar renda 

de uma maneira respeitando o ambiente, a diversidade cultural, e 

também tentando distribuir essa renda para o maior número de 

pessoas possíveis. Esse é o foco do nosso trabalho aqui na Unidade 

de Desenvolvimento Sustentável. Agora, dentro da própria unidade 
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nossa, nós temos alguns setores que trabalham filantropia, 

voluntariado, programas de assistência, enfim, essa Unidade ainda 

tem no escopo da sua atuação o trabalho filantrópico, 

voltadamente para o voluntariado que é um projeto que a gente 

apóia dentro do Banco, isso aqui dentro da nossa unidade, em 

outra divisão, mas isso dentro da própria UDS (Entrevista 

concedida ao pesquisador). 

 

Observa-se, de antemão, na fala do entrevistado EL, acima transcrita, elementos 

constitutivos da ideologia ―onguizadora‖ presente tanto no chamado Terceiro Setor como 

nos Programas de RSE, segundo a qual se deve resgatar o desenvolvimento sustentável do 

capitalismo observando a ―diversidade cultural‖, o ―respeito ao meio ambiente‖ e a  

―distribuição de renda‖. Na entrevista de EL, percebem-se duas iniciativas que são 

desenvolvidas na UDS do BB em Brasília (DF): o Voluntariado BB e o DRS-BB. EL 

refere-se, inicialmente, à Divisão em que exerce suas funções cuja finalidade, segundo ele, 

é ―gerar renda‖. Na verdade, o entrevistado faz referência ao Programa DRS-BB que, em 

face de sua proeminência e peculiaridade no arco das iniciativas de intervenção social no 

âmbito do Banco, merece uma abordagem mais detida. Em linhas gerias, consiste em uma 

estratégia negocial – que não abre mão do lucro – direcionada para as comunidades que 

desenvolvem arranjos produtivos locais. Vale ressaltar que o DRS não é uma iniciativa 

isolada do BB, pois há a necessidade do envolvimento dos ―parceiros‖ do poder público na 

iniciativa no que se convencionou chamar no âmbito interno do BB de ―concertação 

social‖, tais como: as prefeituras locais, os estados e os órgãos de apoio como o Sebrae, 

bem como, nos casos em que envolvem financiamento rural, o PRONAF do Governo 

Federal. Outro entrevistado, WA, executivo que atua na UDS-BB, pode ajudar a 

compreender melhor a dinâmica e os números do projeto de DRS do Banco a partir de seu 

depoimento: 

Com o DRS, você tem acesso a uma assessoria mais elaborada, 

tendo acesso ao mercado. Tem até um exemplo para a criação de 

peixes - que foi em conjunto com a FBB – o pessoal trabalha com 

essa atividade tinha que vender com o preço muito barato para os 

atravessadores por não ter câmara frigorífica. A FBB entrou com a 

máquina frigorífica e o pessoal do Banco articulou para ter um 

canal de negociação para eles. Se você tem uma iniciativa dessas - [Gabriel25] Comentário: dessas 
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que muda realmente a vida de uma comunidade através do negócio 

- coloca qualquer outra iniciativa do sistema financeiro no chinelo. 

De extensão, por exemplo, de planos de negócio, nós temos mais de 

4.000 no País todo com um milhão de beneficiários e sete milhões 

de crédito. Fizemos uma avaliação agora e constatamos que a 

inadimplência do pessoal que utiliza o Pronaf, via DRS, é a metade 

de quem não é assistido pelo DRS. A margem de retorno do cliente 

é duas ou três vezes maior do que os que não têm DRS utilizando os 

mesmos produtos. Isso significa que a orientação que você faz para 

aquela comunidade faz toda a diferença (Entrevista concedida ao 

pesquisador). 

 

 É inegável que, dentre as iniciativas sociais do Banco do Brasil, o projeto DRS 

merece especial destaque, uma vez que traz em sua essência a concessão de crédito para os 

empreendimentos produtivos das comunidades mais necessitadas de apoio governamental, 

objetivando a expansão dos seus micro-negócios. O caso citado por WA é emblemático, no 

sentido de comprovar a potencialidade dessa iniciativa do BB. Percebe-se que, com o apoio 

consorciado de tentáculos do poder público, com especial destaque para a função creditícia 

desempenhada pelo BB, convertido aqui em sua vestimenta estatal, pode-se vislumbrar a 

potencialidade do Estado brasileiro em difundir uma diretriz de resgate financeiro dos 

empreendimentos situados fora dos grandes centros produtivos do País. Aliado a essa ação 

de apoio aos pequenos produtores associados, poder-se-iam observar os padrões de 

solidariedade social dos grupos de produtores, estabelecendo parâmetros de verificação 

para auferir o grau de solidarismo121 existente em cada caso como forma de estimular à 

viabilidade de tais arranjos. Todavia, como não se pode deixar de captar na entrevista de 

WA, o sentido dessa iniciativa do Banco não consegue se afastar do imperativo rentista. 

Com efeito, nosso entrevistado apontou a suposta vantagem em ter o ―retorno‖ rentável 

mais substancial dos beneficiários do PRONAF, quando eles estão vinculados ao projeto de 

DRS do BB. Quiçá, tal rentabilidade deste segmento pode ser explicada não apenas pela 

ampliação das necessidades de crédito, mas pelo relacionamento mais amiúde entre o 

                                                           
121

   Verificar Nota 61 sobre a aferição do grau de solidarismo. 

[Gabriel26] Comentário: têm 

[Gabriel27] Comentário: grandes 

[Gabriel28] Comentário: poder-se-

iam 

[Gabriel29] Comentário: caberia 
alguma rápida citação à obra de Robert 

Putnam e seu famigerado conceito de 

―capital social‖.  
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Banco e esses clientes. Nesse sentido, há uma maior possibilidade da venda de produtos e 

serviços para esses agricultores que, em muitos casos, nem sequer têm ciência precisa do 

que estão adquirindo. Essa pulsão para a venda de produtos bancários aos pequenos 

agricultores já foi denunciada em várias ocasiões na imprensa e no Congresso Nacional, em 

face justamente da ausência de percepção do objeto da compra por parte dos 

―consumidores‖.    

  Cabe averiguar os números expostos pelo entrevistado WA. Segundo os dados 

fornecidos por WA – que conferem com os registros oficiais do Banco –, são quatro mil 

planos de crédito com sete milhões de reais liberados para o projeto DRS, até o final do ano 

de 2010. À primeira vista, os números apresentados parecem robustos, mas, para fins de 

comparação, vale o registro segundo o qual a carteira global de crédito do Banco, em junho 

de 2011, alcançou o montante de R$ 421,3 bilhões122. Deste total, o crédito para o 

consumidor atingiu o valor de R$ 122,6 bilhões, o crédito destinado às empresas registrou 

saldo de R$ 191,2 bilhões e as operações de financiamento de veículos somaram R$ 30,5 

bilhões. No primeiro semestre de 2011, destacaram-se ainda os montantes do crédito 

consignado e do CDC salário disponibilizados pelo BB: R$ 47,9 bilhões e R$ 14,6 bilhões, 

respectivamente. Em comparação à magnitude dos montantes disponibilizados nas 

principais linhas de crédito do Banco, verifica-se que os recursos destinados para as 

operações no âmbito do projeto DRS do BB (cerca de R$ 7 milhões) são deveras 

insignificantes. Todavia, o que parece mais preocupante não é a insuficiência do montante 

em si transferido ao projeto DRS do BB, mas a tendência que tal iniciativa se inclua no rol 

dos projetos que se convertem apenas para fins de propaganda, nos termos identificados no 

marketing social das empresas imersas no afã de contabilizar quaisquer intervenções sociais 

privadas como prova inconteste da viabilidade propagada na esfera da Nova Pedagogia da 

Hegemonia, segundo a qual se pode verificar a convergência entre a acumulação capitalista 

e a satisfação das necessidades sociais. No caso do projeto DRS do BB, tal ―contabilização 

social privada‖ seria expressa no apoio, embora tímido e insuficiente, aos micros e 

pequenos produtores desprovidos do crédito privado.  

                                                           
122

  Fonte:  http://www1.folha.uol.com.br/mercado/956681-lucro-do-banco-do-brasil-cresce-23-e-atinge-
r-626-bi-no-semestre.shtml 
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A inclinação para que o projeto de DRS do Banco se configure apenas como mais 

um discurso em favor da nova ordem ideológica burguesa, parece revelar-se na quantidade 

de funcionários do BB dedicados exclusivamente à dinâmica dessa iniciativa institucional, 

pois, dos cerca de cento e dez mil funcionários do Banco em 2010, apenas pouco mais de 

cem se dedicam integralmente ao projeto, como atesta a fala da entrevista BE que exercia, à 

época da entrevista, suas funções na Equipe de DRS da Superintendência Regional do BB 

no Rio Grande do Norte:     

 

Eu creio que o Banco, hoje, vislumbra ser melhor do ponto de vista 

social, mas de uma forma bastante tímida. Por exemplo, se você 

contar o número de funcionários dedicados ao DRS na direção 

geral e em todo o País, chegaremos a 108 pessoas que é muito 

pouco se considerado o número total de funcionários do Banco. 

 

 Todavia, importa investigar de como é desenvolvido o projeto de DRS do BB no 

âmbito das agências, uma vez que é por meio delas que tal iniciativa é levada para as 

comunidades a serem assistidas por essa intervenção social do Banco. Cabe informar que 

não existe um quadro de funcionários específico por dependência para operar o projeto do 

DRS. Na realidade, a gestão do projeto é de responsabilidade do gerente geral de cada 

agência, sendo de sua alçada a prospecção dos empreendimentos a serem beneficiados e a 

aprovação do plano de negócios em que há o diagnóstico do arranjo produtivo, os órgãos 

governamentais associados à iniciativa e o montante a ser concedido. Ocorre que, na 

maioria dos casos, os gestores das agências têm metas negociais prioritárias definidas à luz 

do imperativo da acumulação rentista, embotando os potenciais planos de negócios na 

esfera do projeto de DRS do Banco. Vale ressaltar igualmente, que os gerentes do banco, 

em geral, são ―qualificados‖ para a gestão financeira das carteiras que são lucrativas para a 

instituição, não sendo devidamente informados quais são os conhecimentos e habilidades 

atinentes à intervenção social em comunidades desprovidas do crédito privado. Mais um 

depoimento de BE é esclarecedor no sentido de demonstrar a possível inaptidão dos 

gestores no âmbito do projeto DRS do BB:  

 

Noventa e nove por cento dos gerentes do Banco não entendem de 

RSA e nem conhecem a Carta de Princípios de RSA do Banco. Em 

termos de mídia, quase nada acontece. Na comunidade, eu sinto e 

[Gabriel30] Comentário: funcionários 

[Gabriel31] Comentário: como 
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sei quando os gerentes entendem e compreendem, e quando o 

gerente é engajado, um gestor social, ai os resultados são visíveis. 

Ocorre que a maioria dos nossos gerentes não são gestores sociais. 

Quando é para equilibrar a balança em termos das exigências do 

mercado (PF ou PJ), a estratégia do DRS fica em último lugar, com 

a exceção dos gerentes que são gestores sociais que realizam essas 

tarefas à noite ou nos finais de semana. Ai, sim, você tem os casos 

de sucesso, sempre com a participação efetiva do gerente do Banco 

com o líder comunitário, mas são raros, raríssimos (Entrevista 

concedida ao pesquisador). 

 

 Percebe-se pelo depoimento de BE que há dificuldades visíveis para a 

implementação e a operacionalização do projeto de DRS do Banco na esfera das agências, 

justamente pela ausência de habilidade dos agentes no que concerne ao trato das questões 

sociais, bem como pela hipertrofia de funções atribuídas aos gestores das dependências e, 

sobretudo, pela heteronomia do imperativo rentista que relega as intervenções sociais da 

instituição para um patamar não prioritário. Cabe verificar que o projeto do DRS do BB é 

dependente da predisposição do gerente e do líder comunitário, sem haver a observação de 

como decorrem os laços sociais da comunidade em si, de como são suas relações sociais de 

produção, avaliando se estas seguemo padrão da divisão social do trabalho nos termos 

tradicionais da empresa capitalista ou se há algum indício de uma nova articulação social 

dos produtores livremente associados. Enfim, o que importa para o Banco em tal projeto é o 

resultado imediato em termos mensuráveis financeiramente, como deixa revelar a 

entrevistada em sua fala quando se refere aos casos de ―sucesso‖ que dependem da atuação 

precisa do gerente do Banco em consórcio com o líder comunitário. O entrevistado OB traz 

um exemplo prático que ocorre numa agência do Banco no interior do Rio Grande do 

Norte, em que este novo funcionário exerce suas funções bancárias: 

O Banco tem atuação no DRS lá, mas a forma de verificar se 

realmente está fazendo aquilo, não um é muito rígida. Não é muito 

efetiva, não. Verificou-se, certa vez, que a gente não estava 

cumprindo as metas de beneficiários do DRS. Ai, o que a gente fez 

foi colocar o CPF de algumas pessoas conhecidas de lá. Uma coisa 

para inglês ver. O que a gente vê de social, é o caso do Pronaf 

mesmo. Quando (o agricultor) não pega no Banco do Brasil pega 

no Banco do Nordeste mesmo. Mas, sempre é o mesmo pessoal. 

Olha, o que eu vejo é que o pessoal que tem a propriedade rural vai 

para a Emater. Ela é quem faz a seleção. É a Emater que emite a 

certidão de aptidão ao Pronaf. Depois, a pessoa vai para o Banco e 

[Gabriel32] Comentário: ponto 
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pega o empréstimo. Eu acho muito importante esses recursos que 

vêm do Pronaf para o pessoal que vive no interior. Não é à toa que 

a prefeitura faz tanta questão. São recursos que vão movimentar a 

economia da região. Lá na agência, a gente cobra só a certidão de 

aptidão. A gente sabe que existem casos de pessoas que fazem mau 

uso dos recursos, por exemplo, para comprar bens, motos 

(Entrevista concedida ao pesquisador). 

 

 Percebe-se que o projeto DRS do BB, no caso descrito na entrevista de OB acima, 

não deve ser prioritário para a dinâmica laboral da agência, uma vez que as metas cobradas 

pelos indicadores do projeto são facilmente burláveis restando, para tanto, cadastrar 

números de CPFs que não são efetivamente verificados pelos setores de fiscalização do 

Banco, possivelmente por não serem relevantes segundo a avaliação realizada à luz do 

imperativo da acumulação rentista. Cabe ressaltar, ainda na entrevista concedida por OB, 

que o PRONAF representa, de fato, a ação social mais relevante segundo o entrevistado. E, 

inegavelmente, tal Programa do Governo Federal é imprescindível para a manutenção dos 

empreendimentos dos pequenos produtores rurais. Todavia, provavelmente, mesmo as 

concessões efetivadas pelo Banco com os recursos do PRONAF não têm a proeminência 

que a iniciativa requer no âmbito da instituição. Outro depoimento de OB permite perceber 

a dinâmica das intervenções sociais efetivadas pelo Banco, inclusive, no que se refere ao 

repasse dos valores do PRONAF pelos funcionários do Banco na sua agência:  

 

Não acredito que um banco que tenha 70% do capital controlado 

pelo Estado necessite ter lucro. Se o governo tem condições de 

controlar totalmente o Banco, deveria ser somente para melhorar a 

sociedade. A questão do lucro não faz jus, pois o governo já tem 

suas fontes de arrecadação. Ter um pobre de um trabalhador de 

salário mínimo ou aposentado pagando 6% mensais de juros num 

banco estatal- eu digo estatal porque para mim é estatal, mas sei 

que é de economia mista- é triste. O banco estatal deveria visar 

unicamente o desenvolvimento do social e do econômico e não 

somente lucro, não deveria ficar extorquindo o trabalhador com 

tarifas e taxas de juros. O Banco deveria ter um quadro mais 

técnico que permitisse realmente assessorar aquele agricultor que 

vem pegar recursos para comprar ração para as vacas e também 

fiscalizar o crédito fornecido de forma subsidiada. O Banco não 

deveria conceder créditos para o consumo, mas, mais para a 

produção daquele agricultor (micro e pequeno) que necessita do 

subsídio. Mas, o que a gente vê, na realidade, é o Banco agir igual 

ao privado. Chega ao ponto de vários colegas acharem ruim e 

[Gabriel33] Comentário: ao 
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perda de tempo quando têm de atender os agricultores do PRONAF 

porque não dá lucro. É lamentável. Os gerentes também não 

incentivam nada nesta área social. 

 

 Cabe ressaltar que OB tem pouco mais de dois anos de Banco e conseguiu captar 

precisamente a forma da subsunção do BB aos imperativos da reprodução rentista. Tal 

subordinação do Banco ao resultado financeiro o faz navegar nas mesmas águas caudalosas 

da concorrência intercapitalista bancária brasileira. Nesse sentido, OB, na entrevista 

transcrita acima, percebe a semelhança da atuação do Banco com os seus pares da iniciativa 

privada, inclusive, no que se refere à atuação social da empresa. Com efeito, no repertório 

lingüístico da maioria dos gerentes e de parte dos funcionários do Banco não pode ser 

interpretado adequadamente o sentido da solidariedade social para além dos conceitos 

admitidos no âmbito da Nova Pedagogia da Hegemonia, bem como não é plausível a 

concessão dos serviços de intermediação financeira fora dos padrões da lucratividade 

esperada pelos escalões superiores da instituição. Daí o mal-estar observado por OB, ao 

constatar que os bancários-vendedores não se sentem confortáveis em ―perder tempo‖ com 

um segmento social que não pode traduzir o retorno rentável condizente com as exigências 

do capital rentista. 

MB é outro entrevistado que, à época da entrevista, exercia suas funções na UDS e 

em cujo depoimento expõe outras iniciativas desenvolvidas no âmbito daquela Unidade. Na 

fala de MB há outro elemento interessante para se perceber a genealogia das iniciativas 

sociais do Banco de onde elas são inspiradas e de como e onde são aplicadas. Existe, 

igualmente, outra observação relevante na fala do depoente sobre a forma insólita de como 

o conceito de responsabilidade social surge no âmbito da cultura institucional do Banco.  

 Quando eu era do CESEC, não ouvia falar nisso (responsabilidade 

social). Na verdade, o que a gente ouviu falar foi que essa área foi 

construída em 2003, mas nunca tinha havido nada a respeito dentro 

do Banco. Foi algo meio que de cima pra baixo. Mas, isso já foi 

uma mudança, porque quando você institucionaliza a questão você 

dá um pouco de força para ela. O que eu acho é que o que é 

desenvolvido aqui na UDS-BB é só filantropia a não ser que você 

considere o Pronaf uma ação de RSA. A questão da 

responsabilidade socioambiental empresarial a gente busca para 

cá políticas e práticas. Em geral essas políticas já são baseadas em 

políticas já existentes em outras instituições, ou que se entende por 

melhoras práticas empresariais, não necessariamente 
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desenvolvidos pelo Banco do Brasil, mas são incorporados a um 

guarda-chuva que tem diversas hastes. Assim, alguns trabalham 

com esse conceito de filantropia, outros trabalham com a 

responsabilidade socioambiental. Nós temos programas aqui, por 

exemplo, na área de repasses de dinheiro em caso de catástrofes, e 

como é urgência que você repassa o dinheiro para as comunidades 

lá da ponta para elas poderem resolver a questão das necessidades 

mais urgentes. E, nesse caso, seria filantropia. Quando você vai 

analisar o crédito de uma empresa sob o ponto de vista ambiental, 

você pode atribuir um risco menor ou maior de acordo com as 

práticas que ela desenvolve: isto já é RSA. Quando eu vim para a 

UDS, antiga DIRES, em 2004, o que me foi pedido, a encomenda 

que eu cheguei aqui para fazer, foi a Agenda 21 empresarial e um 

programa de ecoeficiência. Comecei até em função da minha 

formação, que não tem nada a ver com o Banco. O Banco jamais 

pagou um centavo da minha formação. Hoje, eu estou assessorando 

a questão dos grandes empreendimentos do Banco, a 

responsabilidade socioambiental desses grandes empreendimentos. 

Usinas hidrelétricas, usinas termelétricas que o Banco está 

financiando, no âmbito social e ambiental desses empreendimentos. 

O que a gente tenta avaliar é se a empresa tem um sistema de 

gestão ambiental para reduzir impacto e tem que ter um bom 

programa de compensação social. Hoje, todo o empreendimento de 

grande porte que vai ser financiado pelo Banco do Brasil, você 

pede o plano básico ambiental que é exigido por lei, e os 

empreendedores colocam lá reforma de escola, reforma de posto de 

saúde, que de certa forma é assumir a responsabilidade com as 

políticas públicas que não foram bem observadas pelos governos 

locais. Então, isso é uma estratégia para verificar se a legislação 

está sendo cumprida (Entrevista concedida ao pesquisador). 

 

 MB, inicialmente, observa como foi a inserção da concepção de RSA no âmbito 

do Banco. Segundo sua fala, antes de 2003, da ascensão do Governo Lula, ―nunca havia 

ouvido falar em responsabilidade social dentro do Banco‖. Isso representa de como foi 

gestado o ―novo‖ no âmbito da instituição. De forma semelhante, ao PQTBB de 1994, o 

Banco ao lançar o Programa de RSA, em 2003, salientou a necessidade de mudança da 

cultura organizacional, com o objetivo da diluição da ―responsabilidade socioambiental em 

todos os negócios da empresa‖ acompanhada de uma elevação na qualidade de vida dos 

funcionários por meio das ações do QVT. Os gerentes atuaram como os ―líderes‖ para  

disseminar de forma seminal a Carta de Princípios de RSA do Banco em todas as unidades 

do BB. As estruturas de Gestão de Pessoas regionais (GEPES), representantes da URSA 

sediada em Brasília (DF), assumiram os braços ideológicos da RSA em todos os estados 

[Gabriel34] Comentário: se a 
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federativos. Os Sindicatos (a grande maioria ligada à CUT, controlada pelos partidos que 

dão sustentação ao Governo Lula) foi considerado um importante ―parceiro‖ em prol da 

Responsabilidade Socioambiental. Enfim, foi montada e movimentada uma mega estrutura 

a fim de disseminar a RSA para todas as áreas do Banco, conferindo ênfase à propaganda 

ideológica sobre as ―premissas‖ do novo projeto em benefício da ―sustentabilidade dos 

negócios‖, com respeito à preservação do meio ambiente, a justiça social e a qualidade de 

vida dos funcionários, prezando uma relação ―ética
123

‖ com os clientes, os fornecedores e a 

concorrência, bem como observando o respeito à ―diversidade cultural‖. Nota-se que o 

conteúdo do discurso presente nas bases do projeto de RSA na versão divulgada pelo Banco 

segue inspirado no complexo ideológico atinente à Nova Pedagogia da Hegemonia, 

sobretudo, na absoluta ausência da problematização sobre os fundamentos das 

desigualdades sociais e da degradação do meio ambiente. No âmbito do material util izado 

pelo Banco, para divulgar a nova postura ―socioambiental‖ da instituição, há a convocação 

―para que todos façam a sua parte‖ e que a salvação do planeta ―depende da 

conscientização de cada um‖. Evidentemente que não havia nenhuma referência ao 

capitalismo como um sistema irracional e que em sua lógica não existe ―outra alternativa‖ 

para além da reprodução do valor, causando, inevitavelmente, iniqüidades sociais e a 

degradação do meio ambiente.    

 MB, no depoimento acima transcrito, ainda nos fala de alguns programas que 

são operacionalizados no âmbito da UDS. Segundo ele, existem programas de 

responsabilidade socioambeintal e os de filantropia (doação direta) que são geridos no 

âmbito da Unidade. MB descreve que existe um Programa destinado à ajuda imediata às 

vítimas das catástrofes, em que é disponibilizada uma ajuda imediata aos desassistidos. O 

outro programa - considerado como da ordem ―socioambiental‖ – consiste na avaliação do 

crédito destinado aos grandes empreendimentos (usinas hidrelétricas, barragens, exploração 

de minérios, dentre outros). Neste último caso, é verificado apenas se o proponente do 

financiamento está em consonância às prescrições da legislação em vigor (cumprimento do 

cronograma, licenciamento do órgão ambiental competente, reflorestamento, dentre outros). 

Em ambos os casos não haveria a necessidade da chancela de ―responsabilidade 
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socioambiental‖ para tais iniciativas, posto que no primeiro existe, na verdade, a incidência 

da solidariedade humana que remonta os tempos antediluvianos, enquanto no segundo a 

instituição bancária apenas verifica se está em conformidade com o ordenamento legal do 

próprio capitalismo. Vale ressaltar que tais iniciativas, como outras que se seguirão, são na 

verdade catalisadas para o ―arco da responsabilidade socioambiental‖, objetivando conferir 

legitimidade a tal proposta civilizatória do capital. Assim, qualquer acúmulo de 

experiências ou realizações - em termos sociais ou ambientais - são creditados na conta da 

RSA como manifestações objetivas e ―provas concretas‖ de que se está seguindo pela 

trajetória correta, objetivando a humanização do capitalismo e a preservação do meio 

ambiente.  

 Ainda mais interessante, no depoimento de MB, é a exploração genealógica da 

RSA do Banco, em que ele declara que as ações de intervenção social no âmbito do Banco, 

em muitos casos, são ―importadas‖ de outras empresas, confirmando a hipótese de que o 

programa de RSE do BB segue o padrão da intervenção social privada, sendo operado à 

imagem e semelhança dos seus pares da concorrência intercapitalista financeira. Por fim, 

faz-se mister informar que eram raras – e mesmo evitada – nas ações de divulgação da RSA 

do BB menções à condição de empresa de economia mista de controle estatal. Quiçá, tenha 

sido uma recomendação das áreas gestoras de negócios do Banco, pois, segundo 

informação repassada por uma então executiva da extinta Unidade de Estratégia e 

Organização do Banco do Brasil (E.O), em 2005, tal imagem da condição ―pública‖ do 

Banco poderia ter repercussão negativa nos negócios da empresa, numa dinâmica 

tipicamente preconceituosa de envergadura neoliberal de condenação do que é ―público‖ e 

exaltação do que é gerido pela ―iniciativa privada‖.    

 Outro entrevistado CB, em seu depoimento, traz um elemento novo: a eleição 

do presidente Lula da Silva, no seu entendimento, foi um fato decisivo para o BB assumir a 

sua postura de ―empresa-cidadã‖. Além disso, o depoente CB, em sua fala, traz um 

exemplo vivo de um caso que bem representa uma ação voluntária coordenada 

individualmente, sendo cooptada pela RSA do Banco para registro como no rol de 

iniciativas sociais da instituição revestida em seu mantra de ―empresa socialmente 

responsável‖. 
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 Foi a partir do governo Lula que essas ações sociais aumentaram, 

cresceram, porque devido a ele ter esse sentimento, por ele ter 

passado também por uma vida muito difícil, ele valorizou mais esse 

lado. E as empresas, através dele e dos órgãos públicos, buscaram 

também entrar de cabeça, é tanto que o BB abriu o DRS e assim 

por diante. Eu acredito que com o governo do PT, o governo Lula, 

as coisas caminharam nessa área social do BB, e estou muito feliz, 

pode ter certeza. Eu gosto demais desse trabalho (voluntário), 

vamos supor que você tenha experiência em uma profissão, faz 

parte de um grupo (de voluntariado), e quer preparar os jovens, eu 

acho isso legal, que é como a gente faz dentro das comunidades. E 

eu tenho um trabalho aqui no Banco todo final de ano. Eu tenho 

que registrar as doações, pois são recursos dos colegas. Eu faço 

questão de registrar, documentar na minha pasta, porque isso não 

é nem papel do banco, tudo eu guardo aqui. No dia que um colega 

quiser o recibo para imposto de renda, ou agência, ou a 

superintendência. Porque esse trabalho é dos funcionários, porque 

banco não tem coração, banco tem cofre, esse trabalho é nosso, 

tanto é que teve uma colega quando teve a campanha do BB 

solidário que não gostou do nome da campanha. Tanto é que eu 

estou mudando o nome da campanha já em 2011, se Deus quiser, 

vai ser Natal Feliz 2011, para se desvincular desse BB solidário, 

pois tem colega que não gosta desse nome de BB solidário, pela 

vinculação com o Banco. Já o sindicato ele coloca assim no jornal: 

´BB solidário Natal Feliz 2000 e tantos‟, mas não colocam só BB 

solidário que eles não acham muito legal (Entrevista concedida ao 

pesquisador). 

 

 Na fala de CB, surge o vínculo da eleição de Lula, em 2003, aliada a uma atuação 

mais ―social‖ por parte do Banco do Brasil. De fato, há uma ascensão do projeto da 

―esquerda para o capital‖ na nova configuração política brasileira a partir do ano retro 

citado. Em verdade, tal projeto não chegou a configurar uma oposição à alternativa da 

―direita para o social‖ – supostamente encarnado na candidatura do principal oponente do 

PT  -, pois em ambos os casos a essência da dominação do capital seguiria incólume. 

Todavia, há de se reconhecer que no âmbito das transformações concedidas pelo projeto de 

poder capitalista no caso brasileiro, existiram mudanças pontuais centradas nas chamadas 

políticas de transferência de renda, cujos marcos predominantes, durante o governo petista, 

foram os projetos focalizados como o Fome Zero (já extinto) e o Bolsa Família. Na esfera 

do Banco, CB tem razão ao afirmar que houve a inédita iniciativa de se pautar uma agenda 

social - embora nos termos concedidos do projeto capitalista – inscrita nos marcos da RSA 

e da Nova Pedagogia da Hegemonia, pelo menos se comparado ao período de devastação 
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neoliberal da gestão FHC no BB, em que nem sequer qualquer iniciativa social por parte do 

Banco era cogitada de forma institucional.   

 CB, já um ―militante‖ de trabalhos sociais antes da ascensão petista ao governo 

federal, em 2003, parece ter se identificado facilmente com o novo projeto de RSA do 

Banco, mormente no que se refere ao Voluntariado BB. Cabe salientar que os funcionários 

do Banco do Brasil, noutras oportunidades, já haviam demonstrado sua ―vocação‖ para 

trabalhos voluntários, sobretudo, nos rincões do interior brasileiro em atividades 

filantrópicas e em práticas educativas. Em inúmeros casos, nas décadas do século passado, 

o funcionário do Banco, após uma jornada de trabalho - na maioria dos casos exaustiva -, 

engajava-se na alfabetização e educação dos membros das comunidades em que estavam 

lotados. Os intelectuais orgânicos da URSA do BB, inegavelmente, perceberam essa 

oportunidade de explorar a tendência do funcionalismo do Banco para tais atividades como 

estratégia de cooptação em torno do consenso dos princípios de RSA assumidos pela 

instituição que, em verdade, para além de uma ingênua proposição de ―ajuda humanitária‖ 

aos desassistidos das políticas públicas no Brasil, emerge como um projeto societário 

subliminar segundo o qual ―outro mundo é possível‖, livre das agruras sociais no âmbito do 

―capitalismo humanizado‖. E, para a confirmação de tal tese, qualquer iniciativa social é 

salutar desde que inserida no arsenal de projetos em favor de uma realidade social menos 

iníqua, com a intervenção social privada das empresas e pela ação do chamado Terceiro 

Setor, compondo um complexo ideológico ―onguizador” de suporte defensivo ao 

sociometabolismo do capital. Parece que, neste sentido, foi creditado ao arco do projeto de  

RSA do Banco, a ação social voluntária coordenada individualmente por CB, em 

consonância com o seu depoimento acima, inclusive, não faltando a colaboração da 

superintendência regional do Banco de suporte à divulgação de tal iniciativa. Todavia, 

como declarou CB outros funcionários e o próprio movimento sindical perceberam tal 

artifício de se conferir identificação à ação social em destaque, como sendo institucional do 

BB, culminando na intenção do afastamento da imagem oficial do Banco do trabalho 

voluntário levado adiante por CB, consoante à sua declaração acima. Por fim, cabe 

informar que o ―registro‖  - ao qual fez menção CB em sua fala – refere-se à inserção de 

tais doações no aplicativo GRS do Banco, adicionando, à unidade doadora, pontos no seu 

―placar‖ de desempenho, numa dinâmica de vinculação das ações sociais de RSA do Banco 
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ao resultado de cada dependência do BB, com repercussão direta no salário variável (PLR) 

dos funcionários.      

 BE foi outra entrevistada que apontou a ascensão do PT ao Governo Federal  para a 

concepção do projeto de responsabilidade social no âmbito do BB, trazendo ainda outro 

elemento relevante para a análise,  que foi o  papel de destaque desempenhado pelo 

intelectual orgânico do PT, Luis Osvaldo Santiango, ex-Vice Presidente de Gestão de 

Pessoas e Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil, para a inserção do ―novo 

agir humanizado da instituição‖. 

 

 Eu coloco a criação da estratégia DRS e da área de RSA do BB 

como marcos e foi no governo do Lula através do Luis Oswaldo, 

que tinha a ver com a história dele, diminuição dos juros, mais 

produtos de acessos para as pessoas de menor renda, eu não sei se 

o PRONAF, foi criado no governo do Lula. Só esse 

desenvolvimento sustentável, na minha avaliação, que foi criado no 

governo do Lula, teve a amplitude que teve. Eu acho que antes o 

Banco era muito focado no econômico, não era todo mundo que 

podia ser cliente do Banco do Brasil, depois que surgiu o Lula, ele 

passou a fazer com que o Banco tivesse um trabalho forte de 

bancarização e de acesso ao credito aos cidadãos que tinham 

menos condição de pertencer como cliente numa empresa. Foi um 

governo para os pobres, e com certeza o Banco, pela capilaridade, 

foi um disseminador disso. Foi depois do governo Lula que pelo 

Conselho Diretor que, também, do nosso clamor, apareceu o VI 

Fórum de Gestão de Pessoas. Foi feita a Carta de Princípios de 

RSA. A missão do Banco foi refeita. Houve mudanças nas crenças 

do Banco. Teve muitas capacitações de mídia impressa sobre do 

que era e como se fazia um voluntariado. Acredito que ele deu 

espaço para que o funcionário tivesse mais criatividade, mais 

criticidade. Tem também o programa ecoeficiência. Ou seja, ele 

abriu pra que a gente tivesse um olhar para o ser humano e aí 

impactou não só as pessoas de baixa renda como o próprio 

funcionalismo do Banco (Entrevista concedida ao pesquisador). 

 

 Percebe-se o entusiasmo de BE para com o governo do PT, em geral, e com o Banco 

do Brasil, especificamente, a partir da ascensão petista na instituição. Em verdade, quando 

a entrevistada BE recorda da atuação do ex-Vice Presidente tenta fazer justiça ao resgatar 

historicamente o legado de atuação deste intelectual orgânico da instituição. De fato, 

sintonizado no estilo personalista, esse funcionário aposentado do Banco fazia questão de 

imprimir sua marca em cada iniciativa de destaque originada de sua área de atuação. Então, 
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a emergência do projeto de RSA do BB esteve sempre vinculada a personalidades que não 

escondiam que ali estavam os ―inovadores‖ que marcavam a gestão petista no Banco. Ou 

seja, ainda com inspiração em Neves e o coletivo de pesquisadores já mencionado 

anteriormente, era a guinada do vetor rentista da empresa para a perspectiva da ―esquerda 

para o capital‖, encarnando esse o limite representado pelo projeto do PT para o Banco de 

forma específica, e para o País de maneira geral. Inegavelmente, como bem frisou a 

entrevistada BE, o Banco multiplicou sua base de clientes que hoje chega a 55 milhões, 

bem superior aos  32 milhões do início da década passada, mas o afã de ―bancarizar‖ 

pessoas não responde às necessidades básicas dos indivíduos. Tal inserção milionária de 

clientes pode representar possibilidade de acesso aos serviços bancários que em si não 

confere o passaporte de ampla cidadania ao possuidor de uma conta corrente. Ao mesmo 

tempo em que pertencer à base de clientes de um Banco, pode permitir a antecipação de 

aquisição de mercadorias por meio do empréstimo, traz consigo o risco da inadimplência.  

A menos que o conceito de ―cidadania‖, neste caso específico, se resuma à inserção do 

indivíduo no mercado rentista. Com efeito, tal semelhança da noção de cidadania - presente 

também na ideologia ―onguizadora” – segue à trilha segundo a qual a ―cidadania‖ é 

auferida quando o ―cidadão‖ adentra as portas do consumo. Neste sentido, a noção de 

cidadania de BE é deveras semelhante à propagada na versão da Nova Pedagogia da 

Hegemonia encampada pelo Banco. Vale ressaltar que na esfera do Banco existem metas 

para ampliação de clientes, devido ao fato de que eles podem, potencialmente, representar 

rentabilidade para a empresa. Noutra passagem do depoimento de  BE, ela afirma que o BB 

reduziu a taxa de juros após a ascensão do PT, mas não há evidência da redução de tais 

taxas aos empréstimos para a clientela. De fato, como visto no capítulo 2 desta Tese, 

ampliaram-se as carteiras de empréstimos, expressivamente no ano de 2008, como parte das 

medidas para combater os efeitos da crise financeira global no cenário interno, mas não 

houve registro de subsídio ao crédito. Ou seja, não se abriu mão do imperativo rentista, 

embora ocorresse uma expansão do risco imanente à ampliação do crédito.      

 A entrevistada BE ainda relata, em sua fala acima transcrita, a suposta ampliação da 

―criticidade‖ e da ―criatividade‖, em face dos espaços concedidos aos funcionários do 

Banco por ocasião da ascensão petista.  Como já foi comentado no capítulo 2 desta 

Tesehouve pontuais transformações quando da transição do governo do PSDB para o PT na 
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esfera institucional do Banco no que se refere à gestão da ―força-de-trabalho‖.  Cabe 

reforçar que a mais relevante mudança foi o restabelecimento de uma relativa estabilidade 

do emprego, mas sem prejuízo das metas para a satisfação do imperativo rentista. Contudo, 

a ampliação dos fóruns de participação democrática, na esfera interna do Banco, 

praticamente foi obtida pelas chamadas Equipes de Comunicação Interna de evidente 

inspiração nos Ciclos de Controle de Qualidade, cujo objetivo central era cooptar a 

subjetividade do trabalhador ao disseminar a ideologia da ―parceria‖ entre os trabalhadores 

e os patrões, em que a mediação das demandas pelos sindicatos é questionada ou mesmo 

entendida como dispensável. Em verdade, a pressão  pelo atingimento das metas por meio 

das formas inovadas de monitoramento do desempenho funcional e por unidade não 

permitem a pluralidade para além das exigidas pela reprodução do capital rentista. Cabe 

registro, que o ―trabalho em equipe‖ disseminado no âmbito do Banco resguarda imensa 

semelhança ao descrito por Sennett (2005) em que há a coerção pela ampliação dos 

resultados positivos numa dinâmica de ―concentração de poder‖, mas sem a ―centralização‖ 

refletida na autoridade do gerente hierárquico no organograma da empresa.  Ou seja, o 

poder não está encarnado no chefe tradicional, mas na própria heteronomia da dominação 

abstrata do capital rentista. Neste sentido, não são cultuados valores e relações de longo 

prazo, mas são realçados aqueles atributos funcionais ao cumprimento imediato do 

desempenho esperado pelo grupo, a partir das metas previamente estipuladas.  

O IV Fórum de Gestão de Pessoas, referido por BE em seu depoimento acima,  

representou um momento de reflexão do Banco para seu funcionalismo, a partir de um 

coletivo realizado pela área de recursos humanos do Banco em 2003, com o propósito de 

colher sugestões sobre os mais diversos assuntos internos da instituição. Tais proposições 

seriam encaminhadas ao Conselho Diretor que se reservaria a prerrogativa de atendê-las ou 

não. Neste cenário de iniciativa isolada, mas de certa densidade democrática, uma vez que 

os representantes dos funcionários foram todos eleitos, poucas propostas foram acatadas 

pela alta direção da empresa, sendo desconsideradas a maioria por poder influenciar 

negativamente no lucro atinente à exigência da hipertrofia da acumulação rentista.     

 MC é mais um entrevistado que resgatou a vinculação da ascensão do governo Lula 

à incipiência do projeto de responsabilidade socioempresarial  do Banco do Brasil, trazendo 

um recorte de sua trajetória na área, com destaque para a sua participação no projeto de 

[Gabriel45] Comentário: a 



338 

 

criação do Banco Popular, instituição subsidiária do Banco, cujo propósito era conceder 

micro crédito aos pequenos empreendimentos de até três salários mínimos, sem burocracia. 

 

 Em 2003, com a posse do Lula, do governo PT, vários projetos 

foram iniciados e, um deles, o Banco Popular. O BP foi criado em 

fevereiro/2004, e como eu já estava nessa área recebi um convite, 

então eu comecei no BP. De 2007 a 2008 novas mudanças 

ocorreram: o BP foi absorvido pelo Banco do Brasil, a 

responsabilidade socioambiental juntou-se com o desenvolvimento 

regional sustentável, criaram a diretoria de menor renda, depois foi 

diretoria de desenvolvimento sustentável e agora a unidade de 

desenvolvimento sustentável. Eu acompanhei essa trajetória de 

mudanças no Banco do Brasil (Entrevista concedida ao 

pesquisador). 

 

 Em seu depoimento, MC relata sobre  sua passagem por alguns projetos na área 

de RSA. De início, lembra da criação do Banco Popular em 2004.  O BP foi criado com o 

propósito de conceder pequenos empréstimos aos segmentos de empreendedores sem 

acesso ao crédito bancário, conforme a segmentação estipulada pelo Banco do Brasil. 

Assim, engraxates, pipoqueiros, pequenos comerciantes, apenas com a cédula de identidade 

tinham acesso ao micro-crédito. A idéia originalmente poderia parecer um resgate do 

Banco do Brasil como patrimônio da nação, ao alinhar a atuação da instituição às 

necessidades de parte do segmento mais necessitado dos serviços bancários para a 

aquisição de equipamentos, capital de giro dentre outros. Contudo, logo o BP foi alvo de 

críticas da imprensa pelo fato das despesas com publicidade superarem o estoque de 

recursos destinados aos empréstimos de sua carteira de crédito. Todavia, o mais 

questionável foi a opção do Banco em criar uma estrutura de terceirizados para operar os 

serviços destinados ao segmento que talvez não interessasse aos objetivos estratégicos do 

Banco, optando em terceirizar sua função de ―bancarizar‖ os ―cidadãos‖. Ademais, é 

verdade que existe um processo ativo de repasse para outras empresas de fornecimento e 

manutenção de tecnologia de muitas atividades outrora realizadas pelos quadros do próprio 

Banco do Brasil. A rigor, a terceirização encarna uma preocupação para o trabalhador 

bancário, considerando o seu caráter de substituição de força-de-trabalho formal do 

bancário pelo trabalho precário dos trabalhadores terceirizados.    
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                Faz-se mister, contudo, ressaltar que todo esse processo de terceirização está, 

em consonância com o fenômeno da simplificação do trabalho bancário. Não somente no 

caso do correspondente bancário contratado para o BP, mas o contínuo esvaziamento dos 

significados do ―fazer bancário‖, permite a inclusão de segmentos de trabalhadores de 

outras áreas sem qualificação específica nos diversos setores dos bancos. Vale ressaltar que 

a terceirização no Banco do Brasil não mais se resume aos setores considerados 

―periféricos‖. Áreas, outrora, consideradas estratégicas pela empresa, como nos casos da 

Tecnologia e da Assessoria Jurídica, já integram o raio de ação das empresas terceirizadas. 

 Neste cenário, uma das modalidades mais recentes de terceirização dos serviços 

bancários do Banco Brasil é o ―correspondente bancário‖. Por esta via, o Banco procura 

parceiros para firmar convênios, podendo ser estes redes de supermercados, farmácias, 

correios, lotecas e outros similares. Assim, habilita estes pontos para o recebimento e 

pagamento de papéis do Banco do Brasil. Como forma de remuneração a estes ―parceiros‖, 

o Banco, em geral, repassa uma taxa por documento processado. Vale salientar, que essa 

prática do ―correspondente bancário‖, somente foi viabilizada por intermédio do progresso 

técnico dos sistemas de comunicação e informática, agora, compatíveis entre si. Este tipo 

de repasse crescente de atividades bancárias para outros segmentos, inegavelmente, aponta 

para o fim próximo de inúmeras atividades realizadas no âmbito das agências do Banco do 

Brasil, sobretudo, as referentes à rotina do caixa-executivo, fortalecendo a tendência à sua 

extinção no curto ou médio prazo.  

 Parece mesmo que, a partir dos anos noventa do século passado, o Banco do 

Brasil encarnou essa dinâmica, peculiar do capital, de terceirizar serviços. Por essa via, o 

capital rentista consegue cortar custos com a força-de-trabalho, pois insere em seu 

―processo produtivo‖ trabalhadores de outros segmentos profissionais, na maioria dos 

casos, ainda mais precarizados, se comparados com os bancários. A dinâmica da 

―qualificação-desqualificante‖ assume, com a terceirização, uma evidência explícita no 

setor bancário, uma vez que o avanço tecnológico esvazia o saber-fazer tradicional do 

bancário, ―habilitando‖ profissionais sem qualificação específica para a execução de rotinas 

de trabalho no universo bancário, outrora ―monopolizadas‖ pelo ―bancário qualificado‖.  

 Com efeito, recuperando a discussão sobre o BP, cabe salientar que tal projeto 

ainda persiste no conglomerado do Banco, mas praticamente sem a expansão esperada. Em 
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2008, o Banco Popular do Brasil contava com 3,3 mil pontos de atendimento em 1.480 

municípios brasileiros e 1, 4 milhão de clientes, diante de 55 milhões do próprio BB. 

Durante o ano de 2008, foram concedidos apenas cerca de R$ 44,6 milhões em crédito, 

envolvendo 218,9 mil operações no âmbito do BP124. Em 2009, o BB criou a Unidade de 

Gestão de Canais (UGC) com o propósito de absorver as operações do Banco Popular e dos 

Correspondentes Bancários. Entanto, o que merece ser destacado na experiência do BP aqui 

ilustrada é que as práticas de precarização do trabalho via terceirização dos serviços 

bancários para os ―correspondentes‖ estão inscritas no âmbito da dinâmica laboral da RSA 

assumida pelo Banco. Assim, percebe-se que o projeto da Nova Pedagogia da Hegemonia 

na versão encarnada pelo BB não é refratário às estratégias de vulnerabilidade da força-de-

trabalho em termos semelhantes aos vivenciados pelos contingentes periféricos das 

empresas na esfera da acumulação flexível pelo víeis da terceirização radical dos segmentos 

crescentemente vitimados pela tendência de simplificação e fragmentação do saber-fazer, 

atinente ao trabalho vinculado ao sociometabolismo do capital.  MC, em seu depoimento 

acima transcrito, ainda resgata a mudança dos nomes que foram adotados no transcurso do 

projeto de RSA do BB para designar a central diretiva das mesmas iniciativas de 

intervenção social da instituição. Talvez, a explicação para tal opção por tantas mudanças 

na nomenclatura, respondem à necessidade política de justificar novas nomeações na esfera 

da área. Todavia nos limites desta tese não houve como apurar tal indício. 

 Outra entrevistada, VD, em seu depoimento, traz um elemento importante para 

a análise, a saber, a necessidade de o Banco cumprir as prerrogativas previstas na própria 

legislação brasileira e considerar tal conduta como parte da postura condizente a uma  

empresa socialmente responsável. Em suas palavras:  

   

 Quando a gente pegou, em 2003, o processo, esse tema da RSA  

nem era tratado na empresa, mas por conta de normativas, de 

decretos, ai começou a fazer essa discussão que ainda não tinha 
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  Cabe salientar que as taxas e encargos cobrados no âmbito do BP são próximos das praticadas no 

mercado interfinanceiro. Para se ter uma noção, no âmbito do Programa Nova Geladeira – iniciativa do BP 

em parceria com o Grupo Neoenergia (que englobas as empresas antes públicas hoje privadas 

CELPE,COELBA e COSERN) para viabilizar a substituição de geladeiras velhas por geladeiras econômicas - 

o cliente pode adquirir um refrigerador com subsídio de 60% pelas distribuidoras, com recursos destinados à 

Eficiência Energética, restando a ele fazer frente aos 40% restantes do valor (R$244,00) que pode ser 
financiado em até 24 meses, com prestações no valor de R$13,24, junto ao Banco Popular do Brasil que 

percebe a diferença de R$ 73,76 em cada operação. 
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andado muito. No momento em que as normas colocaram prazos, e 

que a partir dali o Banco estaria descumprindo, porque o banco é 

um banco legalista, ai sim houve uma aceleração nas ações, uma 

boa vontade das outras áreas para o desenvolvimento de ações e o 

processo conseguiu avançar um pouco (Entrevista concedida ao 

pesquisador). 
     

O argumento, segundo o qual o cumprimento da legislação em vigor é um elemento 

que declara sobre o provimento da empresa como social e ambientalmente responsável, 

talvez seja a figura mais astuta a aparecer nas páginas desta Tese. Tal atalho responde pela 

arte de exercer uma imposição legal como sendo uma alternativa discricionária a todos os 

cidadãos, ou empresas, imersos na rede institucional de mediações atinente à própria 

sociabilidade legalista do metabolismo do capital, sem a qual seriam imprevisíveis  as 

relações de troca sob a regência do Estado capitalista.  No depoimento do VD, acima 

transcrito, há a revelação justamente desta face do projeto de RSA do Banco, fazendo com 

que se insiram, como ações de responsabilidade socioempresarial,  medidas que teriam de 

ser encaminhadas em virtude da própria prescrição da legislação. Com efeito, no discurso 

oficial do Banco125, há pelo menos três ações de RSA que ilustram como sendo de 

iniciativas sociais, mas que na verdade são meras aplicações do regimento legal ora 

vigente: o Programa Adolescente Aprendiz (Lei 10.077), o Programa Estágio de Estudante 

(Lei 11.788) e a Restruturação do Sesmt ( NR 5-MTE ).  

                    De fato, no transcurso das mediações acerca do processo de adoção bancária 

no âmbito do Banco do Brasil em seu projeto de RSA – alinhado à Nova Pedagogia da 

Hegemonia -, surge um significativo número de questões que merecem uma análise para 

que não passem desapercebidas. Com efeito, a partir dos desdobramentos desta tessitura 

analítica entre os dados empíricos e as categorias teóricas, objetivando trilhar do real 

caótico para o concreto pensado, surge a necessidade de se desvelar os objetivos imersos na 

perspectiva de se inserir o cumprimento da legislação como um ato inerente à ―empresa-

cidadã‖ como apareceu no depoimento de WA, acima transcrito. Desta forma, duas trilhas 

analíticas parecem ser possíveis de seguir: i) o sentido político-ideológico no âmbito do 

consenso no afã de conquistar corações e mentes do funcionalismo do Banco, a partir da 

                                                           
125

  Exemplo de destaque neste sentido da divulgação de tais iniciativas sociais é o Relatório RSA/BB de 
maio de 2011, editado pela UDS do Banco e disponível na página da intranet da instituição e também em 

www.bb.com.br.  
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percepção do ideário de ―responsabilidade socioambiental‖, difundiu os seus princípios 

segundo os quais a observância do preceito legal é, em última instância, o limite 

institucional estabelecido pelo Banco, inclusive, para o trato das pendências atinentes às 

questões trabalhistas. Assim, pretende-se aportar tal fronteira legalista na cultura 

institucional do Banco, objetivando restringir o campo delineado pelo capital rentista às 

demandas do funcionalismo, excluindo, por este viés, da pauta de reivindicação, questões 

que não estejam circunscritas nessa órbita: e ii) na própria consistência do projeto de 

―responsabilidade socioambiental‖ do BB, uma vez que seus pressupostos, seus limites e 

suas perspectivas estão alinhados ao imperativo do chamado marketing social, revelando 

que tal lógica colonizou de forma específica de como é tratada hodiernamente a ―questão 

social‖ no âmbito de uma empresa de economia mista de controle estatal, em que vale 

incluir no rol das ―ações sociais‖ até mesmo o cumprimento da legislação em vigor. 

Revelam-se, assim, pistas sobre a confirmação da hipótese assumida no princípio desta 

investigação, segundo a qual o ―social‖ na esfera das instituições financeiras públicas é 

tratado à luz da mesma lógica que permeia o discurso da ―responsabilidade 

socioempresarial‖ peculiar ao setor privado, inclusive, no que diz respeito aos seus 

pressupostos ideológicos de legitimação social (valores, crenças e distinções), bem como 

quanto às estratégias de retorno aos investimentos alocados, nas iniciativas sociais a partir 

do ganho de imagem da instituição junto aos consumidores/clientes, via marketing social.  

            IL é outro entrevistado que traz um ingrediente novo sobre a intervenção social do 

BB. No seu depoimento, ele revela que, na realidade, as ditas ações sociais do Banco já 

existiam antes do Governo Lula, mas que foi durante essa gestão que os projetos 

considerados de cunho social foram elevados para um patamar de importância singular, no 

que se refere ao incremento da evidência de tais intervenções sociais. Ademais, tais 

iniciativas ganharam uma coordenação e uma ampliação no período do Governo do PT em 

virtude do esforço da ―nova‖ diretoria do BB nesse sentido.   

 Ação social no Banco sempre existiu, agora, no governo Lula, o 

que se pode dizer é que teve mais, é que ele ampliou mais, ele 

colocou uma força maior nessas atividades e aí incluindo as 

ampliações grandes do DRS, embora, até exagerado, com essa 

história de metas, poderia ter sido melhor, e também na questão, 

por exemplo, do agronegócio para pequenos agricultores, do 

PRONAF, nisso aí o governo Lula fez uma expansão. Outro projeto 
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que o Banco do Brasil está fazendo, que também surgiu do governo 

Lula, é a presença em locais inóspitos, como na Amazônia, por 

exemplo. O Banco está lá presente através de parceria com o 

exército. Essas iniciativas ampliaram, mas esses programas já 

existiam com outro nome antes do governo Lula. A grande 

diferença foi uma maior coordenação, uma ampliação e uma maior 

visibilidade, porque os diretores na época do Lula colocaram em 

evidência o tema e acabou entrando na missão do Banco, pois 

antes não era. Contribuir com o desenvolvimento social faz parte 

da missão da empresa (Entrevista concedida ao pesquisador). 

 

 Percebe-se que há, no depoimento de IL, a informação segundo a qual antes do 

Governo Lula já havia ações sociais patrocinadas pelo Banco do Brasil. Na verdade, o 

citado PRONAF - destinado ao atendimento das famílias camponesas que empreendem em 

pequenas unidades produtoras rurais – é uma iniciativa anterior ao governo do PT e sempre 

teve o BB como o seu principal executor.  Todavia, talvez a principal e relevante diferença 

destacada por IL, embora sem conseguir tecer as trilhas que levem à totalidade do 

fenômeno, foi sobre a metamorfose quanto à forma do tratamento conferido à ―questão 

social‖ nos circuitos do BB.  Cabe ressaltar que, de fato, houve, no âmbito do Banco, uma 

singular postura conformada aos princípios da Nova Pedagogia da Hegemonia, a partir de 

2003, com o advento da inauguração da URS do BB. Para tanto, como bem apontou IL, 

houve a necessidade de se ampliar a estrutura de coordenação das iniciativas enquadradas 

pela instituição no rol das ―ações socioambientais‖.  Vale destacar que as premissas que 

adornam tais ―ações socioambientais‖ estão ancoradas na ideologia de humanização do 

capital presente nas elaborações dos institutos e das ONGs que compõem o arsenal 

defensivo da reprodução capitalista ao tentar conciliar na teoria o que é impossível na 

prática: a satisfação das necessidades humanas, a preservação do meio ambiente e a 

acumulação do capital. Se antes de 2003 o direcionamento do BB não levava em conta a 

explícita vinculação das ações consideradas sociais ao campo da Nova Pedagogia da 

Hegemonia, hodiernamente, há um evidente esforço de se tentar alinhar o maior número de 

iniciativas possíveis na esfera circunscrita pelo complexo ideológico da responsabilidade 

socioempresarial do capitalismo humanizado, à semelhança dos programas de intervenção 

social atinentes à iniciativa privada. 

  Tal alinhamento estratégico institucional do Banco, aos princípios de RSA, nos 

termos definidos pela Nova Pedagogia da Hegemonia encontra-se sintetizado no que se 
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convencionou denominar de ―missão‖ da empresa, como bem salientou IL em sua fala 

transcrita acima, ao citar o ―contribuir para o desenvolvimento social do País‖.   Quiçá tal 

registro na denominada ―missão da empresa‖ seja mais um sintoma da colonização do 

complexo ideológico do capital rentista na cultura organizacional de um Banco controlado 

pelo poder público. Tudo indica que o direcionamento do Banco para os imperativos do 

lucro e da acumulação rentista sugere uma opção sem volta, pelo menos na interpretação 

dos atuais gestores da instituição. Inegavelmente, um ―projeto de Banco do Brasil‖, distante 

da heteronomia do capital nunca sequer foi esboçado. Na realidade, o que predomina no 

universo simbólico interno do Banco é a perspectiva no sentido de um ―Banco híbrido‖.  

Tal perspectiva, parte do pressuposto da possibilidade de um Banco do Brasil que alterne 

sua atuação entre banco de desenvolvimento e banco comercial. Assim, poder-se-ia, em 

tese, captar, em regiões economicamente proeminentes para, em seguida, aplicar em 

regiões precárias do País, em que a rentabilidade dos serviços bancários fosse menor. A 

insuficiência básica desta perspectiva é a ―crença‖ na possibilidade da contenção ou 

regulação da acumulação rentista, mesmo que esta se dê nos circuitos internos da 

instituição. É como se acreditasse no atendimento das necessidades humanas e da Natureza 

pela reprodução ampliada do capital rentista. A rigor, percebe-se facilmente que tal 

proposta nem consegue transpor os limites do imperativo da acumulação rentista, posto que 

propõe, no máximo, uma aplicação menos agressiva da taxa juro às comunidades de baixa 

renda, portanto não abrindo mão da lucratividade do capital. Pode-se inferir, então, que o 

―Banco híbrido‖, visivelmente, não ultrapassa as determinações do metabolismo do capital, 

fazendo-se distante de uma alternativa para além deste. Por outro turno, a referida 

operacionalização do PRONAF pelo BB, inegavelmente, é um exemplo de atribuição 

peculiar a uma instituição pública, em face de sua importância e amplitude social. Contudo, 

na esfera do Banco, é uma das atividades menos relevante no dia-a-dia do bancário do BB, 

uma vez que não perfaz a mesma lucratividade de outras atribuições atinente ao bancário-

vendedor.  O mesmo pode ser dito do projeto DRS do BB, que é praticamente nulo na 

maioria das agências do Banco. Ou seja, há uma preocupante dinâmica de subsunção dos 

processos laborais do bancário do BB às determinações da acumulação rentista, com um 

visível distanciamento do outrora servidor público do BB, seguido a de uma aproximação 

[Gabriel60] Comentário: vírgula 



345 

 

com os circuitos da atividade bancária de cariz privado, inclusive, no tratamento conferido 

à ―questão social‖ nos termos concedidos no âmbito da Nova Pedagogia da Hegemonia.  

 Nosso próximo entrevistado, WA, vai proporcionar uma análise das bases 

ideológicas que compõem o discurso central do programa de responsabilidade 

socioempresarial  do BB. WA vai apontar como foram as inspirações incipientes da nova 

estratégia institucional do Banco, alinhada a essa nova pedagogia, inclusive,  ao se apoiar 

nas indicações dos aparelhos hegemônicos privados mais destacados, no que concerne à 

divulgação do arsenal ideológico do ―novo capitalismo‖ na esfera nacional.  Nessa trilha 

analítica, WA vai mencionar a genealogia da inserção do Banco do Brasil no complexo 

ideológico que representa a perspectiva de ―humanização do capitalismo‖ e a importância 

das ―empresas cidadãs‖ como parte da nova estratégia defensiva do capital, em consonância 

aos princípios indicados pelo  aparato de assessoria empresarial do Instituto Ethos que 

culminaram na elaboração da Agenda 21 do Banco do Brasil, inspirada no documento 

oficial da ONU, contando com o apoio ministerial do governo federal.         

 O Instituto Ethos foi muito importante para nós. Foi a nossa 

referência primeira. Nós começamos respondendo aos indicadores 

Ethos por meio do grupo a RSA - que é um grupo formado por 

vários representantes das vice-presidências do banco. A gente 

sentava numa sala e avaliávamos cada uma das dimensões 

propostas pelos indicadores Ethos. O que na realidade esses 

indicadores transmitem é o nível de profundidade de cada 

dimensão, de uma prática mais básica até as práticas mais 

avançadas, então você tinha uma noção do que faltava para ter 

uma melhor prática. O que faltava a gente sensibilizou nesse 

grande plano de ação socioambiental. Então, nossa primeira 

referência foi instituto Ethos.  A agenda 21 é uma referência 

importante para a gente por conta do pacto global. De fato, (o 

pacto global) foi o primeiro conjunto de compromissos públicos da 

gente assumido dentro desta visão mais abrangente, envolvendo 

relações de trabalho, relações com o meio ambiente, e mais 

recentemente a questão da corrupção. Ele começou também a 

evidenciar uma sinalização para que se pudesse haver alguma 

relação com o governo Lula que estava no começo. Mas nós 

pensamos: olha, o Instituto Ethos tem a ver com o  meio 

empresarial e o pacto global tem a ver com o mundo. Então, isso 

iria legitimando a nossa ação junto às diversas áreas. Você 

imagina; no começo nós participávamos de reuniões para revisar 

as políticas internas e específicas do Banco e as pessoas 

perguntando o que a FBB tinha a ver com isso. E ai nós iríamos 
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explicar que, se estava falando de crédito e risco de crédito, as 

ações socioambientais deveriam ser ponderadas. Então, a gente 

questionava: o Banco pode conceder crédito a qualquer empresa? 

A empresa que pratica trabalho escravo? Que usa trabalho 

infantil? Que degrada o ambiente? Então foi assim que nós 

começamos a incluir estas questões, exatamente nos fóruns onde o 

negócio é debatido, vinculando a importância do pacto global da 

ONU. Em 2005, surge o convite do Ministério do Meio Ambiente 

para nós firmarmos a primeira agenda 21 do País, pois é o MMA o 

órgão coordenador da agenda 21 brasileira. E, quando a gente foi 

verificar como iríamos fazer agenda 21, de forma participativa, 

englobando várias públicos, notamos que era muito semelhante ao 

que a gente vinha fazendo no plano de ação. Ai o que a gente fez foi 

sistematizar esse processo e divulgar para a sociedade. Foi a nossa 

primeira edição. O voluntariado, assim, se torna um ator 

importante nesta grande concertação social. A agenda 21 do BB 

nada mais é do que compromissos que nós assumimos com todos os 

públicos mais o plano de ação para materializar esses 

compromissos. O mais importante nesse processo é estar disposto a 

dialogar sempre, seja com os funcionários do Banco, com os 

clientes ou com a sociedade” (Entrevista concedida ao 

pesquisador). 

 

Em seu depoimento transcrito, WA cita o Instituto Ethos como a primeira referência 

do BB para implementar o projeto de RSA do BB.  Cabe salientar que tal órgão tem como 

função assessorar, coordenar e acompanhar as ações socais privadas do empresariado 

nacional. A proximidade desta ONG com o governo petista é evidente, basta lembrar que o 

seu presidente, o empresário Oded Grajew, foi alçado ao cargo de assessor especial do 

presidente Lula na primeira gestão do PT na Presidência da República.  No BB, o Instituto 

Ethos foi contratado para propor novas ações em termos de RSA e para articular as 

iniciativas sociais em andamento, bem como padronizar a avaliação das políticas sociais da 

instituição. Vale ressaltar que tal inserção de um programa de responsabilidade 

socioempresarial  foi seguida de um plano de convencimento sobre a pertinência de tal 

proposta para o Banco, com o objetivo de conquistar a aceitação de todos os segmentos da 

instituição, sobretudo, os altos escalões da instituição. Foi exatamente a consecução deste 

plano de convencimento que aparece no depoimento de WA quando cita as reuniões, que 

na verdade são os ―fóruns de crédito‖, cuja participação é restrita aos executivos da 

empresa. No âmbito do BB, essa doutrinação, pela convergência em prol dos conceitos de 

RSA, surge a partir das inúmeras tentativas de se estabelecer um consenso em termos da 
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aceitação de todos os segmentos da instituição em torno de suas proposições transmitidas 

por várias vias: cursos, palestras, exames internos para a ascensão profissional. Os 

conceitos de RSA na versão do BB são apresentados como não havendo outras 

possibilidades para o Banco, e para seus funcionários, para além do conjunto de propostas 

apresentadas no âmbito do espaço da RSA. O ―diálogo‖ citado na fala de WA acima não é, 

certamente, embotado entre o Banco, seus funcionários e o movimento sindical, mas desde 

que se aceite o patamar mínimo de consenso exigido pelo Banco em torno das questões 

atinentes à responsabilidade social da empresa. Nessa perspectiva, o Banco, adepto dos 

postulados defendidos pela ―terceira via social-liberal‖, com sua adesão aos princípios de 

RSA, igualmente, inclui, em seus postulados, a necessidade da preservação do ―diálogo‖ da 

―democracia‖, mas desde que não ultrapasse os limites do imperativo mercadológico e da 

subsunção às determinações do capital rentista. Com efeito, aceita ―conversar‖ sobre Plano 

de Cargos e Salários, mas não abre mão dos critérios de comissionamento centrado na 

escolha discricionária do primeiro gestor (gerente) numa lista de vinte nomes supostamente 

melhor ranqueados.  

        O entrevistado JU parece representar o contraponto às visões sobre RSA do Banco até 

aqui expressadas.  Para ele, todo o projeto de responsabilidade socioempresarial  resguarda 

sintonia com uma ação defensiva dos princípios do capitalismo e da dominação burguesa.  

JU acredita que o Banco do Brasil do passado era bem mais aderente aos projetos sociais do 

que o BB contemporâneo, pois, em seu entendimento, a instituição é motivada apenas pelos 

propulsores do capital rentista e pela propaganda. A Agenda 21, em seu parecer, é mais 

uma estratégia de renovação do capitalismo para manter funcional e intacto seu mecanismo 

de exploração. Em face da importância das discussões trazidas por este entrevistado, 

optamos por reproduzir sua fala na íntegra: 

 Na realidade, a Agenda 21 é mais uma alternativa do 

capitalismo. Como o neoliberalismo acabou sendo derrotado na 

prática, ou seja, em todos os Países que o adotaram como sistema 

não deu certo, agora vem a Agenda 21 para substituir esse outro 

modelo. O que se quer é uma alternativa, então se buscam essas 

opções de Agenda 21, de desenvolvimento sustentável e de se 

enquadrar na nova ordem de exploração. O pior é que as 

empresas de auditoria que fiscalizam essas coisas são dos 

próprios capitalistas. Ou seja, você tem capitalista fiscalizando 

capitalista. Veja que há dez anos atrás  tinha uma febre das 
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empresas em ter o certificado ISO. Então se tentava possuir essas 

marcas para dar ampla divulgação. E as empresas que davam 

essas certificações ganhavam para concedê-las. O mesmo ocorre 

agora quando as auditorias externas privadas recebem para 

emitir esses novos títulos. E são simplesmente propagandas. Essa 

agenda 21 tem o mesmo objetivo de propagandear e dizer para 

fazer uma coisa diferente. É na verdade uma legitimação da 

lógica do capital com um nome diferente, mais bonito. Como não 

se conseguiu instalar o socialismo em nenhum País, eles navegam 

em  águas calmas.  Como não deu certo o neoliberalismo, eles 

inventam uma nova fórmula, como essa agenda 21. Novo formato, 

mas infelizmente não conseguimos apresentar uma alternativa 

viável de socialismo. No capitalismo, vai sempre aparecer outra 

coisa. A barbárie vai (re)surgir sendo sempre reciclada a 

exploração. Com o surgimento de novas tecnologias e a febre do 

consumismo, o capitalismo vai se mantendo. Então, o capitalismo 

vive cada vez mais uma crise maior, mesmo desenvolvendo mais 

tecnologia. É da lógica do capitalismo cada vez mais produzir, 

explorando a mão-de-obra e fazendo o trabalhador trabalhar 

mais horas, com menos salários. E, com cada vez mais 

desempregados.  É a luta de classes na própria correlação de 

forças do capitalismo. Então, ele não permite o desenvolvimento 

sustentável. Isto seria o processo de equilíbrio do ser humano com 

a forma econômica, no caso do capitalismo, para mim, existe esta 

incompatibilidade. Aqui no BB o que motiva esses projetos de 

responsabilidade social é o marketing. Na verdade, o que se quer 

é fazer mais negócios. É lógico que eles fazem as pesquisas e 

detectam que existe para isto público. Há o modismo também de 

'ambientalismo', dos partidos verdes do Greenpeace, que fazem 

ações isoladas querendo punir o 'mau capitalista', mas o 

capitalismo é muito maior do que isso. Não são estas ações 

isoladas que vão, por exemplo, salvar a Amazônia do 

desmatamento. O que a gente via no passado era um Banco do 

Brasil que financiava a agricultura e as exportações e que se 

enraizava pelos desbravamentos dos interiores, com o objetivo de 

desenvolver as economias  e as cidades, um banco de governo, um 

banco de fomento, ainda quando tinha a conta movimento que a 

tornava o banco imune ao prejuízo. Depois disso, tornou-se ainda 

importante, pois levava produtos e serviços. Na época de FHC, o 

banco passou 10 anos sem investir no social.  No governo Lula, é 

um arremedo o que a gente vê (Entrevista concedida ao 

pesquisador). 

 

 A entrevista de JU pode ser considerada uma emblemática contestação não 

somente às formulações internas do Banco em termos de RSA, mas, sobretudo, à totalidade 

do projeto da Nova Pedagogia da Hegemonia do capital. Observando a fala do bancário JU, 
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transcrita acima,  – que muito provavelmente não conhece o pensamento de Kurz, Postone 

e Mészáros e, talvez, do próprio  Marx – percebe-se uma inspiração intuitiva acerca da 

questão do princípio de negação da estratégia defensiva  do capital presente nos programas 

de responsabilidade socioempresarial, inferindo sobre a impossibilidade da emancipação 

humana por esta via. Apesar de não ser um analista acadêmico da sociedade, consegue, o 

entrevistado, intuir a inviabilidade de uma alternativa emancipatória a partir da manutenção 

do trabalho abstrato como fonte do valor. JU remete à questão da conseqüência social do 

avanço tecnológico no sistema do capital, semelhante à trilha esboçada por Marx, Kurz e 

Postone. Na realidade, pode-se notar que as alternativas sugeridas pelos demais 

entrevistados, sem exceção, não ultrapassam os limites já reconhecidos dentro da lógica do 

capital. Não conseguiram enxergar as possibilidades para além do capital. O máximo que se 

pode verificar foi a constatação catastrófica acerca das limitações dos programas de RSA 

das empresas. As soluções propostas no âmbito de tais programas sempre giraram em torno 

da perspectiva do aprimoramento de tais proposições no âmbito de uma pedagogia da 

harmonia. Os demais entrevistados ainda não conseguiram vislumbrar alguma perspectiva, 

excetuando a alternativa de JU e de MB, que não fosse para além das já expostas na 

prateleira ideológica do capital, com especial destaque para a ―inclusão social‖ e a 

―democratização‖. Os entrevistados não perceberam que nos Países em que a população já 

atingiu níveis satisfatórios nestes quesitos, a força-de-trabalho continuou crescentemente 

supérflua, agravando o quadro de desemprego estrutural global. JU percebeu, que para além 

da retórica simplista da perseguição do ―desenvolvimento sustentável‖, há de se buscar  

alternativas pulsantes para a destruição do capital. Inegavelmente, a declaração de JU 

confere uma prova disto. Ao não se remeter a alternativas colhidas dentro do fetichismo da 

qualificação, da inclusão social e da preservação do meio ambiental, JU apontou 

intuitivamente a contradição central do sistema do capital, a saber, a obsolescência da 

forma valor, numa crescente substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto. Talvez, a 

perspectiva do não-trabalho represente a chave rumo à terceira forma social referida por 

Marx nos Grundrisse, do indivíduo social emancipado de sua forma pré-histórica imersa 

em fetiches.  

 Todavia, quando se refere ao BB, especificamente, JU parece pertencer ao 

segmento funcional do Banco que prega a perspectiva da volta do ―Banco do Brasil‖ do 

[Gabriel74] Comentário: como 

[Gabriel75] Comentário: à 

[Gabriel76] Comentário: giraram em 

torno da 

[Gabriel77] Comentário: fosse 

[Gabriel78] Comentário: a 

[Gabriel79] Comentário: ambiente 

[Gabriel80] Comentário: de 



350 

 

passado. Já foi analisada a dinâmica da ―modernização conservadora‖ pelo crédito agrícola 

que teve o seu apogeu com a expansão do número de agências do Banco, nas últimas 

décadas de sessenta e setenta do século passado. Vale recordar que o monopólio do crédito 

agrícola do Banco do Brasil conferia à instituição papel de destaque nas diretrizes 

governamentais. Tal prestígio do Banco junto às comunidades foi transferido aos seus 

funcionários considerados como servidores público por excelência. É justamente essa visão 

do bancário do BB como servidor relevante do Estado brasileiro  que é combatida pelo alto 

escalão da instituição, pois há a hipertrofia na ênfase do perfil do bancário-vendedor 

subsumido ao imperativo das metas atinentes à acumulação rentista, mas que, para além da 

jornada de trabalho,  é ―convidado‖ –  às vezes  de forma quase compulsória - para se 

inserir nos programas de voluntariado da empresa em prol da ―concertação social‖, cujas 

bases estão fincadas no projeto estratégico de defesa da hegemonia  do capital.  
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7. Considerações Finais 

 Com a crise da ideologia do neoliberalismo alicerçada na eficácia do mercado 

como regente das relações de troca na esfera socioeconômica no raiar do presente século, o 

sistema metabólico do capital passa a carecer de uma justificação no campo político, 

objetivando perpetuar o modo de reprodução baseado no valor. Nesse sentido, emerge a 

miragem da Sociedade do Bem Viver, em contraposição ao Estado do Bem Estar Social.  A 

diferença é que no primeiro modelo o Estado não é tido como a alavanca fundamental da 

economia das políticas governamentais, como é no segundo. Emergem, então, as chamadas 

parcerias para o ―bem-estar‖, em que as Organizações Sociais, o chamado Terceiro Setor e 

a participação efetiva dos programas de responsabilidade socioempresarial  dos 

conglomerados privados assumem postos-chave no novo ordenamento do complexo 

ideológico atinente ao sociometabolismo do capital.   

 A doutrinação, parte essencial para o estabelecimento dessa nova estratégia no 

campo político mais amplo, tem na nova pedagogia do capital um expoente fundamental 

para o estabelecimento de um novo consenso, segundo o qual a humanidade se encontra 

num momento de transição para um ordenamento regido pelo social-liberalismo, não 

ultrapassando os limites da exploração atinente à reprodução do capital, mas aliado às 

novas perspectivas engendradas pelo chamado Terceiro Setor e pelas intervenções sociais 

privadas do empresariado imersas nos programas de responsabilidade socioempresarial.  

Nesse sentido, o papel da educação corporativa assume especial destaque para a formação 

de novos intelectuais orgânicos do capital, atuando como cooptadores de corações e mentes 

para o novo padrão psicosocial exigido pela nova ordem do capital. A formação dos novos 

intelectuais da burguesia exige uma adaptação das teorias das Ciências Sociais induzidas, 

nessa empreitada, a conferir fôlego e sustentação teórica às teses que legitimam a ordem 

vigente tentando introduzir, inclusive nas teorias consideradas clássicas, reposicionamentos 

com base na defesa do desenvolvimento sustentável aliado à humanização do capitalismo. 

Além disso, inclui a necessidade do novo pacto social em que todos os segmentos da 

sociedade são responsáveis, social e ambientalmente, pelo devir histórico das experiências 

concretas futuras, mas sem sugerir transformações no modo de reprodução baseado na 

extração da mais-valia.  
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 Em verdade, desde a interrupção dos regimes ditatoriais na América Latina, as 

Fundações, as ONGs e os órgãos tomados como multilaterais têm exercido influência na 

formação dos novos intelectuais orgânicos da burguesia nacional, com o propósito de 

acelerar a difusão das diretrizes da nova ordem global, em conformidade com as 

elaborações das economias centrais, inclusive, no que concerne à aplicação do 

neoliberalismo em sua versão para o continente. Em meio aos sinais de fracasso da agenda 

neoliberal, em termos sociais, emergiram novos conceitos como ―empreendedorismo 

social‖ e o ―ativismo da sociedade civil‖ como forma de renovar as estratégias de 

cooptação atinentes à hegemonia do capital. A partir do final da década de oitenta, o 

chamado Terceiro Setor multiplica-se vertiginosamente, bem como surgem os programas 

de responsabilidade social das empresas, anunciando as inovadas formas de sociabilidade 

coadunadas aos interesses do capital e de diminuição do Estado, tido como ineficaz no que 

se refere à condução das políticas públicas. Eis que surge, a partir da inserção desses novos 

conceitos que propagam a convergência de interesses de todos os segmentos sociais em 

prol de um outro mundo possível, o processo de despolitização da política seguido de uma 

repolitização, agora, heterodeterminada pelo novo complexo ideológico atinente ao 

sociometabolismo do capital. Insere-se, assim, uma nova forma de fazer política 

conformada nos marcos da democracia representativa de baixa intensidade e sendo 

refratária ao conflito demarcado pelos movimento sociais e pelo sindicalismo contestador 

que marcou os anos oitenta do século passado no caso brasileiro.  

 Nos anos noventa do século passado, a nova hegemonia burguesa no Brasil  

lançou suas reivindicações em torno da ênfase na competitividade, na racionalização dos 

processos, bem como na redução do custeio da máquina pública e da pobreza. Cabe 

salientar que, foi neste período, parcelas significativas dos então movimentos sociais 

contestatórios são cooptadas pela onda ―onguizadora” e pelas verbas originadas dos 

governos e dos órgãos externos, sendo fundadores do novo protagonismo da sociedade civil 

por meio do engajamento nos serviços na ―área social‖, com a adesão dos novos 

―parceiros‖ da iniciativa privada em seus programas de responsabilidade socioempresarial . 

Emergem, então, no Brasil as instituições circunscritas naquilo se convencionou chamar de 

―setor público não estatal‖, ou de ―Terceiro Setor‖, com novos atores sociais, supostamente, 

revestidos de independência perante o Estado e o mercado e, ainda, com o propósito de 
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fiscalizar a ambos. Em verdade, este arranjo foi uma reengenharia para a consecução de 

uma nova estratégia ofensiva do capital em meio ao novo ambiente marcado pela incipiente 

democracia brasileira do início dos anos noventa do século passado.  

 Assim, renova-se a tonicidade do projeto capitalista nos anos noventa no Brasil, 

imbuído do propósito de embotar a antiga querela capital versus trabalho, uma vez que 

todos agora estão do ―mesmo lado‖, segundo essa nova interpretação social burguesa da 

configuração social do final do século XX. Assim, todos deveriam focar no dinamismo 

econômico e na redução da pobreza, bem como no respeito ao meio ambiente. Ademais, a 

cidadania se converte, em tal ideologia, num conceito pluriclassista de coletivização a partir 

da adesão dos concidadãos ao consumo dos produtos e serviços disponíveis no dinâmico 

mercado capitalista. Essa nova concepção social é impotente para questionar o metabolismo 

do capital como sendo a fonte, por excelência, da difusão da miséria e da degradação 

ambiental. Tal leitura da realidade serviu de base ideológica à atuação dos governos 

brasileiros na década de noventa, e tudo indica que foi assumida, com alguma adaptação, 

pelo Governo Lula, a partir de 2003. A criação do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social (CDES), no primeiro ano da Era Lula, parece ser emblemático para se 

perceber a opção petista pela convergência de interesses entre o empresariado e os 

trabalhadores. O objetivo principal do CDES é reafirmar o propósito de assessorar o 

desenvolvimento econômico a partir das contribuições dos protagonistas da sociedade civil 

representados em tal Conselho. Cabe salientar que o CDES conta com 41 conselheiros 

ligados ao empresariado e apenas 16 representando os trabalhadores. Evidente que as 

questões pautadas em tal instância seguem a orientação inspirada nos termos interpretados 

pela burguesia nacional contemporânea, inclusive, no que se refere às questões sociais e 

ambientais, refletindo o mesmo indicativo que propõe a conciliação de classes em prol do 

desenvolvimento sustentável.  

 É nesse ambiente de reverência às novas ideologias burguesas que propõem um 

novo pacto social que emerge a Unidade de Responsabilidade Socioambiental do Banco do 

Brasil. Em verdade, a concepção dessa Unidade do BB teve por base justamente o 

reposicionamento ideológico da burguesia nacional em meio ao declínio do neoliberalismo 

e da democracia representativa como os redentores do novo mundo em que a pobreza e a 

miséria seriam extirpadas. Com efeito, importa para o capital estabelecer um novo marco 
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ideológico como estratégia ofensiva do capital. Os programas de responsabilidade 

socioempresarial parecem representar uma via possível para tal reconfiguração do 

complexo ideológico do capital no sentido de emplacar as bases de um novo pacto social.  

Cabe ressaltar que a responsabilidade socioempresarial  reforça a tese de convergência dos 

interesses da reprodução do capital com a satisfação das necessidades humanas, pela 

atuação do protagonismo do empresariado e do voluntariado civil nas ações de intervenção 

social privada.  

 No caso do Banco do Brasil, cabe resgatar que a partir de meados dos anos 

noventa do século passado, percebe-se, no discurso oficial do Banco, a necessidade de 

mudança do ―paradigma do paternalismo‖ para o ―paradigma da profissionalização‖. Na 

realidade, tal ―mudança de paradigma‖ pode ser traduzida na quebra da ―estabilidade do 

emprego‖ do bancário do BB, incutindo-lhe uma obrigatoriedade de mudança de perfil, 

como pré-requisito básico para sua permanência na empresa. Inegavelmente, tal pré-

requisito pode ser traduzido como uma adaptação às novas exigências da empresa por 

lucro. A intensa dinâmica de automação bancária, por sua vez, confere ao bancário uma 

nova rotina de trabalho marcada pela simplificação das tarefas, intensificação do trabalho 

conjugada, agora, com a tensão extenuante para o cumprimento de metas impostas pela 

reprodução rentista. Nesse contexto, o Programa de RSA do Banco é lançado em 2003, mas 

sem se esboçar  um rompimento com essa nova concepção de bancário-vendedor imposta 

na década de noventa por conta da reestruturação técnico-organizacional da instituição. Ou 

seja, a opção da alta administração do Banco foi de manter intocada a dinâmica de 

semelhança do funcionário do BB aos demais bancários da iniciativa privada, em face da 

subsunção da instituição aos imperativos da acumulação rentista. De fato, o que se esboça  

com tais mecanismos de ―convencimento‖ é a adaptação funcional do bancário às novas 

exigências da concorrência intercapitalista financeira. A rigor, essa adaptação do bancário 

ao novo perfil exigido pelo ―novo‖ Banco do Brasil impôs o imperativo da  subordinação 

subjetiva do trabalhador bancário à acumulação do capital. Portanto, a alternativa de se 

importar um programa de responsabilidade socioempresarial  à imagem e semelhança das 

iniciativas sociais privadas não fora fortuita por parte dos gestores do Banco. Na realidade, 

atendeu à necessidade de se preservar o dinamismo mercadológico incorporado à 
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instituição em virtude das inovações integradas ao universo da empresa, inclusive, no que 

se refere à cultura institucional alinhada à hipertrofia do mercado intercapitalista financeiro. 

 A nova configuração do Banco do Brasil, assemelhada à dos seus pares 

privados da concorrência intercapitalista, impõe um novo saber-fazer a seus funcionários. 

Imerso numa dinâmica de qualificação-desqualificante, o funcionalismo da empresa é 

submetido a intensas jornadas de trabalho, marcadas pela polivalência/multifuncionalidade 

de tarefas simplificadas pela automação. Neste cenário, de crescente subsunção real do 

trabalho vivo ao maquinário, o Banco achata os salários, extingue o mecanismo de 

promoção automática, reduz benefícios e direitos, e impõe uma cultura individualista de 

concorrência intrafirma. Assim, fecha-se o circuito de submissão ao capital rentista, 

impondo aos funcionários os mesmos mecanismos lançados como estratégias de 

reprodução do capital em geral. O trabalhador bancário do BB tende, por seu turno, a 

afastar-se gradativamente da postura histórica de resistência às imposições governamentais, 

incorporando crescentemente as necessidades do capital rentista por desempenho 

satisfatório, traduzido na garantia de lucratividade.  O programa de RSA do Banco, neste 

cenário, reforça a condição do bancário como parte da engrenagem da acumulação rentista, 

ao vislumbrar uma sociedade da paz social por meio da contribuição voluntária de cada um 

em prol do projeto de obliteração da miséria, mas sem tocar na essência da reprodução do 

metabolismo do capital, de onde emergem as principais fontes de difusão da miséria e da 

degradação ambiental.  

  Na realidade, o avanço tecnológico submetido aos imperativos da dominação 

―abstrata, impessoal e quase objetiva‖ do capital, impõe no setor bancário, analogamente ao 

que ocorre na esfera produtiva, uma crescente substituição do trabalho vivo pelo trabalho 

morto. Assim, há uma impossibilidade do Banco do Brasil em negar esta tendência de 

redundância do trabalho vivo no âmbito do universo bancário, em virtude de sua subsunção 

à lógica da acumulação rentista global. Com efeito, o futuro do ―trabalho‖ nas diversas 

esferas produtivas do metabolismo do capital encarna uma tendência a sua redundância. 

Portanto, quiçá, a ―luta‖ por uma sociedade emancipada do valor seja a única alternativa 

possível ante as determinações da reprodução do capital. A insistência em saídas dentro da 

perspectiva do capital apenas estende a sobrevida do sistema, refletindo um aumento 

gradativo do número de indigentes sociais – incluídos indecentemente. Além disso, o 
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avanço tecnológico, ao absolver e simplificar tarefas outrora realizadas pelo bancário, 

possibilita ao capital, além da eliminação de força-de-trabalho, a incorporação à produção 

de trabalhadores sem a antiga qualificação específica. Assim, permite um achatamento 

salarial pelo acirramento do mercado de trabalho. Esta mesma estratégia, inerente à 

dinâmica da qualificação-desqualificante, foi incorporada pelo Banco do Brasil, quando da 

realização de suas últimas seleções externas. Os bancários ―novos‖ são contratados com 

salários abaixo da média dos bancários mais ―velhos‖. Além disto, uma série de benefícios 

e direitos dos bancários veteranos não foram extensivos aos recentes contratados. Os 

―novos‖ bancários, imersos numa dinâmica de vulnerabilidade do trabalho, não encontram 

alternativa para alcançar melhores salários, a não ser pela inserção nos circuitos da 

concorrência intrafirma, objetivando galgar cargos de maior destaque na instituição. Com 

efeito, impulsiona-se, no âmbito interno, uma disputa intrafirma entre ―novos‖e ―novos‖  e 

entre ―novos‖ e ―velhos‖ bancários por melhores condições salariais. Quiçá, esta querela 

intrafirma entre ―novos‖ e ―velhos‖ bancários seja a alternativa mais salutar do ponto de 

vista do capital rentista, posto que fragmenta e divide, de forma ainda mais acentuada, a 

classe bancária, dificultando as mobilizações coletivas dos bancários por melhorias das 

precárias condições de trabalho.  Diante desse cenário, o Programa de RSA do Banco 

parece incorporar um sepulcral silêncio, apesar de propagar em seu discurso a necessidade 

da Qualidade de Vida dos ―parceiros internos‖ e da necessidade da expansão dos espaços 

democráticos e de diálogo.  O Banco, na verdade, concede ―dialogar‖ sobre jornada de 

trabalho, desde que não se questionem os quinze minutos adicionais inclusos de maneira 

compulsória na jornada diária de cada funcionário sem comissão.  A empresa admite 

realizar eleições para compor um obscuro comitê de ética para analisar os casos de suspeita 

de assédio moral nas relações de trabalho da instituição, desde que em cada comitê o Banco 

indique a maioria dos componentes e, ainda, que o Banco se reserve o direito de identificar 

quais são os casos passíveis de ser submetidos em tal instância. O Banco aceita ―negociar‖ 

a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), mas desde que, os sindicatos considerem 

―natural‖  que tal remuneração a título de PL seja para um alto executivo da empresa vinte 

e cinco a trinta vezes maior do que o percebido por um funcionário sem comissão.  E, 

finalmente, o Banco concede ―dialogar‖ sobre democratização do processo de trabalho, 

desde que a cobrança por metas de resultados por funcionário e por unidade bancária não 
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seja questionada. Ademais, no âmbito do Banco, o projeto de RSA não problematiza sobre 

a solidariedade vazia do trabalho em equipe, vez que o propósito de tal ―ação coletiva‖ se 

resume ao cumprimento das metas exigidas pelo capital rentista, constantemente renovadas, 

sendo tal dinâmica refratária ao estabelecimento de laços comunitários duradouros e 

profundos.        

                Na verdade, na consecução dos programas de responsabilidade socioempresarial, 

cabe aos intelectuais orgânicos restritos aos limites das empresas, em geral, e do Banco, em 

particular, adaptar e divulgar orientações formuladas por outros órgãos de produção 

intelectual, às vezes, estabelecidos  fora do País, como é o caso da ONU e sua Agenda 21. 

O Pacto Global, primeiro passo do projeto de RSA do Banco, antecedeu e inspirou os 

postulados da Agenda  21. O tal ―pacto‖ não deixa dúvida sobre o entendimento da ONU 

acerca da viabilidade da humanização do capital, uma vez que em tal fórum havia a 

preponderância da representação dos grandes conglomerados transnacionais dispostos a se  

converterem como ―empresas-cidadãs‖, utilizando os preceitos dos programas de 

responsabilidade socioempresarial  inspirados nos postulados das Nações Unidas. Nessa 

dinâmica, é de atribuição dos intelectuais institucionais das empresas – papel bem 

expressado por alguns executivos na formulação restrita ao BB - difundir idéias, valores e 

propor práticas em consonância ao novo projeto hegemônico de dominação da burguesia 

mundial.   

               A formação destes intelectuais adeptos da Nova Pedagogia da Hegemonia, no 

caso do Banco, ocorre na dinâmica hodierna do trabalho em que a propaganda interna 

utilizada pela alta direção do Banco exerce papel de destaque, ao disseminar 

ininterruptamente as mensagens sobre os programas de RSA da instituição. Assim, sugere-

se um reposicionamento das práticas vigentes do funcionalismo do Banco. Nesse processo, 

há uma contínua transformação dos valores e a conversão às idéias de sustentabilidade, sob 

a orientação do Instituto Ethos e da ONU, na versão adaptada pelo Banco. Nessa órbita, há 

um apelo para a necessidade dos segmentos dos funcionários se inserirem como 

―voluntários‖ neste novo pacto em que todos são co-responsáveis, social e ambientalmente, 

no sentido de minimizar as agruras provocadas pelo próprio dinamismo do metabolismo 

sistêmico do capital, pois, segundo a visão das empresas, cabe ao novo homem coletivo 

tomar parte neste relevante projeto de ―concertação social‖ por meio da ação do 
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voluntariado civil, uma vez que o Estado sozinho é incapaz de cumprir tal missão, segundo 

a interpretação assumida pelos aparelhos privados de hegemonia que prestam assessoria às 

―empresas-cidadãs‖. Percebe-se, na íntegra do discurso difundido pela alta direção do 

Banco, que é justamente a conformação ao novo ideário da burguesia mundial que é 

perseguido pelo projeto de RSA da instituição, pois tem em suas raízes a aceitação da tese 

segundo a qual há de se humanizar o capitalismo, cabendo a todos os concidadãos tomar 

lugar neste projeto redentor do século XXI. Cabe registrar que tal projeto tem em sua 

essência a formulação de mais uma trincheira ideológica do sociometabolismo do capital, 

ao congregar instituições que se inspiram nas indicações/avaliações das agências 

multilaterais, com o predomínio do ideário liberal e de defesa da cidadania como sinônimo 

da preservação do direito à propriedade privada. Nessa ótica, as políticas públicas devem 

ser focalizadas e não universais, tendo em vista que o chamado Terceiro Setor e a 

responsabilidade socioempresarial podem atender alguns segmentos sociais vulneráveis. 

Neste contexto, o poder de tutela do Estado deve ser reduzido em benefício do 

―empoderamento da sociedade civil‖ numa dinâmica que permita o enxugamento das 

funções sociopúblicas estatais. Nesta perspectiva, o protagonismo social do empresariado 

deve alinhar-se às ONGs e aos movimentos sociais  adeptos ao ―novo consenso social‖ de 

cariz  pluriclassista.  

 Vale ressaltar que a predominância do Banco do Brasil para os imperativos do 

mercado fez impor uma nova relação entre a empresa e sua clientela.  Agora é o cliente, e 

não mais o funcionário o patrimônio maior da empresa. A seletividade da clientela é 

hodiernamente verificada na rotina diária das agências do Banco: os clientes responsáveis 

pelas contas mais lucrativas fazem jus a atendimento ―vip‖, enquanto os de menor 

potencialidade financeira são obrigados à submissão ao atendimento convencional, muitas 

vezes tendo que dispor de horas para a espera em filas. Essa segmentação da clientela 

revela a prioridade conferida à reprodução do capital rentista, assemelhando a rotina diária 

do BB aos demais bancos brasileiros imersos na concorrência intercapitalista. Com efeito, 

há a adaptação do funcionário aos novos padrões exigidos pelo retorno financeiro por meio 

da mensuração da rentabilidade medida por atendimento. Nesse sentido, as  iniciativas de 

intermediação financeira voltadas para os extratos sociais compreendidos pelos pequenos 

produtores, por meio do PRONAF e do projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável 
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do Banco, não constam como prioritárias no âmbito do atendimento segmentado, pois não 

respondem ao padrão de exigência da reprodução rentista.  

 Parece não existir no horizonte qualquer projeto de renovação das estratégias do 

Banco do Brasil que não esteja ancorado no imperativo do lucro. A noção do Banco híbrido 

difundida pelo segmento funcional da instituição, segundo a qual é possível conciliar o 

imperativo da reprodução rentista com as funções atinentes à difusão do crédito para os 

arranjos produtivos, desprovidos de incentivo financeiro, não encontra substância na 

dinâmica real das agências, em face da subordinação laboral para o atendimento das metas 

negociais prioritárias. Outra proposição defendida no universo do Banco é uma louvação ao 

saudosismo instalado na proposição da volta do ―Banco do passado‖. Talvez, essa sugestão 

ainda é mais improvável, em face do avanço tecnológico incorporado pelo Banco nas 

últimas décadas, bem como a própria dinâmica histórica bem diversa das décadas do século 

passado, com destaque para o papel fundamental do Banco no que concerne ao 

financiamento da ―modernização conservadora‖ do interior do País na década de setenta do 

século passado. O próprio movimento sindical bancário parece não mais encontrar 

respostas à altura às ofensivas do capital rentista. A crescente redução do número de 

bancários pelo Brasil enfraquece a representatividade dos sindicatos de bancários, 

redundando num menor poder de reação às determinações do capital. No entanto, percebe-

se que a opção pela estratégia de conciliação com o capital financeiro, em negociações 

―mesocorporativas‖, conferiu um enfraquecimento à capacidade combativa do movimento 

sindical bancário na atualidade, diminuindo as possibilidades de reações coletivas dos 

bancários. Inegavelmente, a classe bancária hodierna encarna uma tendência crescente à 

submissão subjetiva à reprodução do capital rentista, sem que os sindicatos esbocem uma 

contra-ofensiva eficaz às estratégias de subsunção à dominação abstrata do capital. A rigor,  

a discussão acerca das possibilidades emancipatórias do ser humano ante o metabolismo 

capital já não faz parte das agendas da maioria dos movimentos sindicais modernos, em 

muitos casos, sendo eles próprios subsumidos pela lógica impessoal do capital.           

 As posturas ―neocorporativas‖ e ―neopropositivas‖ dos sindicatos brasileiros 

contribuem para atrofia de outras perspectivas para além do capital. Ao adotarem as 

negociações por segmentos de trabalhadores e por empresa, os sindicatos esvaziam as 

possibilidades de respostas contundentes às ofensivas do capital. Tal postura propositiva 
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dos sindicatos acaba por contribuir para formação de um novo trabalhador propositivo, 

proativo e adequado às novas exigências do capital. Assim, por este viés, os sindicatos não 

conseguem formular estratégias para além da dominação do capital, ao contrário, entram no 

seu ―jogo‖ e se afastam da perspectiva socialista. Pode-se pensar em inúmeros movimentos 

potencialmente contestadores da dominação abstrata do capital, tais como, antiglobalização, 

femininista, étnico, ecológico e outros, podendo tais movimentos encarnar uma germinal 

perspectiva contestatória e emancipatória ao sistema. Porém, os objetivos desses 

movimentos se apresentam obscuros e difusos, falta-lhes, em geral, uma crítica contundente 

à sociedade baseada na reprodução do valor.  

 Em verdade, estas pontuações aqui apresentadas expressam a síntese do nosso 

esforço de apropriação de um concreto – a emergência do Programa de RSA no universo de 

trabalho bancário no Banco do Brasil – no plano do pensamento, fazendo-o um concreto 

refletido, pensado. A rigor, os aspectos aqui destacados configuram elementos constitutivos 

do objeto pesquisado que não são visíveis em suas manifestações fenomênicas. São 

achados e descobertas resultantes da tessitura entre as inspirações da teoria marxiana sobre 

a reprodução do capital e o material empírico sobre as metamorfoses do trabalho, a partir da 

inclusão dos preceitos de RSA e do desenvolvimento sustentável produzido a partir da 

adoção das técnicas observação/entrevistas.  

 Temos consciência de que essa nossa empreitada investigativa encarna uma 

aproximação no processo de conhecimento de uma ―realidade se fazendo‖ nos circuitos da 

reestruturação bancária. Indiscutivelmente, estas conclusões gestam questões a exigir novas 

aproximações analíticas. E, neste sentido, ousamos expressar formulações sobre o futuro da 

reprodução do capital rentista. Transformações que, antes de tudo, materializam hipóteses 

de pesquisa. Senão vejamos!       

 As tendências lógico-históricas do capital não permitem arriscar como e quando 

haverá algum contraponto eficaz ante sua hegemonia. Quiçá, pode-se prever, contudo, que 

para efetivação de tal contraponto, há de se esboçar uma ofensiva global ao capital, 

objetivando a destruição das estruturas internas de seu sociometabolismo sistêmico. O 

sucesso de tal ofensiva anticapitalista parece depender das possibilidades de sua realização 

numa amplitude estrutural. Portanto, não se pode prever a consecução de tal contra-

ofensiva de transformação emancipatória, no curto ou médio prazo. Assim, levando em 
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conta esta perspectiva, não se pode vislumbrar alguma solução ao caso especifico da 

subsunção do Banco do Brasil à lógica do capital, exceto se o setor público brasileiro passar 

a ser gerido por outro projeto social, numa perspectiva para além do capital. Inegavelmente, 

a dinâmica do programa de RSA do Banco tenta tornar, por meio da adesão dos bancários 

ao novo complexo ideológico do capital, o trabalho vivo ainda mais vulnerável à 

subordinação real do trabalho ao capital. 

 Na atualidade, as formas convencionais de enfrentamento/resistência às forças 

hegemônicas capitalistas dão mostras evidentes de suas insuficiências para conter a nova 

ofensiva do capital. Deve-se, portanto, para a consecução de uma via emancipatória, 

avançar na ampliação compreensiva acerca do sistema metabólico do capital. Tal 

compreensão passa, imperiosamente, por conteúdos teóricos marxistas que  permitam dar 

suporte à crítica da reprodução do valor. Inegavelmente, está centrada nesta crítica à 

reprodução do capital, o elemento social identitário comum, podendo ser convertido, no 

futuro, numa alternativa emancipatória comunal para além do capital. Por outro lado, o 

constante adiamento dessa crítica organizada e centrada na produção do capital, impele 

tendencialmente à sociedade mundial para uma perspectiva caótica de aprofundamento da  

barbárie moderna, com o acirramento da crise ecológica planetária e, no limite, para sua 

destruição. Mesmo sabendo que ―a humanidade só se coloca problemas que ela pode 

resolver‖. (Karl Marx)   
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ANEXOS 
 

ANEXO I: MODELOS DE ROTEIROS DE ENTREVISTAS 

 

1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA (SEMI-ESTRUTURADA) – PESQUISA DE CAMPO – 

FUNCIONÁRIO EXPERIENTE -VÁRIOS SEGMENTOS   

Identificação : 

 

Nome : (inicias) – Sexo () - Onde trabalha : () – Tempo de Banco () – Cargo () - Nível de formação () – 

Área/Curso – () – Idade () – () Estado Civil 

 

 

 01.Fale de sua vida profissional até sua inserção no Banco do Brasil. 

 02. Relate como era a forma de seleção para seu ingresso no Banco. 

 03. Quais eram as suas expectativas ao ingressar no Banco do Brasil? O que significa ser funcionário do 

BB? 

 04. Fale de sua trajetória na empresa. 

 05. Gostaríamos que você descrevesse como eram as atividades do bancário quando da sua inserção na 

empresa.  

 06. Como foram as modificações nas rotinas de trabalho ao longo dos anos.  

 07. Descreva as atividades que você realiza, á época,  no Banco. 

 08. Como você avalia que foram as modificações no processo de trabalho bancário com a inserção mais 

ativa da computadorizarão? 

 09. Na sua opinião, existe uma relação entre avanço tecnológico e desemprego no mundo bancário? 

Como esse processo se desenvolve (ou se desenvolveu) nesse setor ? 

 10. Em que medida você acha que os conhecimentos e qualificações adquiridas ao longo se sua trajetória 

- fora ou dentro do Banco – contribuíram para sua trajetória e no seu desempenho na empresa? 

 11. Você considera que a face do trabalho bancário mudou? Em caso afirmativo, caracterize-a. 

 12. Quais eram as qualificações e aptidões necessárias para ser um bom bancário no passado? E hoje, 

quais são? 

 13. Como você encara a relação interpessoal entre os segmentos chamados de ―novos‖ e ―velhos‖ 

funcionários do Banco?  

  

 

2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA (SEMI-ESTRUTURADA) – PESQUISA DE CAMPO – 

ENTREVISTA COM O FUNCIONÁRIO SEM COMISSÃO  

 

Identificação: 
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Nome: (inicias) – Sexo ( ) - Onde trabalha: ( ) – Tempo de Banco: ( ) – Cargo: ( ) - Nível de formação ( ) 

– Área/Curso – ( ) – Idade ( ) – Estado Civil ( ) 

 

01. Fale um pouco de sua vida profissional até sua inserção no Banco do Brasil. 

02. Relate como foi a forma de seleção para seu ingresso no Banco. 

03. Fale de sua trajetória na empresa. 

04. Quais os motivos que levaram você a optar pelo Banco do Brasil enquanto campo de trabalho? 

05. Quais foram suas expectativas ao ingressar no Banco do Brasil? 

06.  Descreva as atividades que você realiza hoje no Banco. 

07. Quais as diferenças que você poderia apontar entre iniciativas de cunho filantrópico e as que 

caracterizam os projetos de RSE das empresas. E, aqui no BB, há essa distinção?  

08. Na sua opinião, existe uma relação entre avanço das precárias condições de existência de parte da 

humanidade e a emergência da preocupação do empresariado com a questão social? Como você 

percebe que esse processo se desenvolve no setor bancário? 

09. Como você definira Desenvolvimento Sustentável? E,  Responsabilidade Social das Empresas? 

10. Como você acha que as empresas poderiam contribuir para o  Desenvolvimento Sustentável?  

11. Como você avalia as transformações operadas pelo BB, após a inserção da RSA no âmbito do 

Banco? 

12. Quais as mudanças operadas dentro do Banco após 2003 em termos de RSA? Como era antes? 

13. Qual seria na sua opinião o tipo de Banco do Brasil ideal para a sociedade e para os seus 

funcionários? Como você acha que está se configurando o Banco atualmente? 

14. Como você se sente no exercício de ser bancário hoje? 

15. Como você vislumbra o seu futuro no mundo do trabalho? 

16. Como você enxerga o futuro do profissional bancário? 

 

3 - ROTEIRO DE ENTREVISTA (SEMI-ESTRUTURADA) – PESQUISA DE CAMPO –

ENTREVISTA COM ASSESSOR – NIVEL TÉCNICO- SUPER – GEPES- UDS 

 

Identificação: 

Nome: (inicias) – Sexo ( ) - Onde trabalha: ( ) – Tempo de Banco ( ) – Cargo ( ) - Nível de formação ( ) – 

Área/Curso – ( ) – Idade ( ) – Estado Civil ( ) 

 

01. Fale um pouco de sua vida profissional até sua inserção no Banco do Brasil. 

02. Relate como foi a forma de seleção para seu ingresso no Banco. 

03. Fale de sua trajetória na empresa. 

04. Quais  motivos que levaram você a optar pelo Banco do Brasil enquanto campo de trabalho? 

05. Quais seriam as diferenças que você poderia apontar entre as  iniciativas de cunho filantrópico e as 

que caracterizam os projetos de RSE das empresas. E, aqui no BB, há essa distinção?  Como? 

06. Na sua opinião, existe uma relação entre avanço das precárias condições de existência de parte da 

humanidade e a emergência da preocupação do empresariado com a questão social? Como você 

percebe que esse processo se desenvolve (e se desenvolveu) no setor bancário? 
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07. Como você definira Desenvolvimento Sustentável? E,  Responsabilidade Social das Empresas? 

08. Como você acha que as empresas poderiam contribuir para o  Desenvolvimento Sustentável? 

       09. Como você avalia as transformações operadas pelo BB, após a inserção da RSA no âmbito do Banco? 

10. Qual foi a influência do Instruto Ethos  e de outras organizações na elaboração/execução/mensuração 

das iniciativas sociais do BB em termos de RSA? Você poderia explicar em que medida a ONU 

influenciou na constituição dos programas de RSA do Banco? E o documento chamado Agenda 21? 

11. Quais as formas de legitimação social dos programas de RSA operados pelo Banco? Existem outras 

além do balanço social que é imposto paras as sociedades anônimas de capital aberto? E, o marketing 

social da empresa seria uma estratégia mercadológica voltada para a clientela ou uma prestação de contas 

à sociedade? 

12. Quais são os critérios de seleção das comunidades (ou de outros segmentos sociais) que receberão a 

intervenção social do BB? 

13. Descreva quais são as atividades que você assessora no âmbito do BB? Você as consideraria como 

de cunho filantrópico ou de RSE?   

14. Como você avalia as transformações no âmbito do trabalho bancário do BB a partir da inserção das 

iniciativas de RSE voltadas para o público interno? 

15. Em que medida você percebe que os conhecimentos e qualificações influenciam para a promoção 

dos programas de RSE do Banco?  

16.  Quais as mudanças operadas dentro do Banco após 2003 em termos de RSA? Como era antes? 

17. Qual seria na sua opinião o tipo de Banco do Brasil ideal para a sociedade e para os seus 

funcionários? Como você acha que está se configurando o Banco atualmente? 

18. Como você se sente no exercício de ser bancário hoje? 

19. Como você vislumbra o seu futuro no mundo do trabalho? 

20. Como você enxerga o futuro do profissional bancário? 

21. Qual sua opinião sobre o  Terceiro Setor e a sua influência nas intervenções sociais das empresas? 

      

 

4 -  ROTEIRO DE ENTREVISTA (SEMI-ESTRUTURADA) – PESQUISA DE CAMPO –  

FUNIONÁRIO NÍVEL EXEVUTIVO  E ALTA GERÊNCIA – UDS - AGÊNCIA 

 

Identificação : 

 

Nome : (inicias) – Sexo () - Onde trabalha : () – Tempo de Banco () – Cargo () - Nível de formação () – 

Área/Curso – () – Idade () – Estado Civil () 

 

 

01. Fale um pouco de sua vida profissional até sua inserção no Banco do Brasil. 

02. Relate como foi a forma de seleção para seu ingresso no Banco. 

03. Fale de sua trajetória na empresa. 

04. Quais eram suas expectativas ao ingressar  no BB? 

05. Quais seriam as diferenças que você poderia apontar entre as  iniciativas de cunho filantrópico e as 

que caracterizam os projetos de RSE das empresas. E, aqui no BB, há essa distinção?  Como? 
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06. Na sua opinião, existe uma relação entre avanço das precárias condições de existência de parte da 

humanidade e a emergência da preocupação do empresariado com a questão social? Como você 

percebe que esse processo se desenvolve (e se desenvolveu) no setor bancário? 

07. Como você definira Desenvolvimento Sustentável? E,  Responsabilidade Social das Empresas? 

08. Como você acha que as empresas poderiam contribuir para o  Desenvolvimento Sustentável? 

       09. Como você avalia as transformações operadas pelo BB, após a inserção da RSA no âmbito do Banco? 

10. Qual foi a influência do Instruto Ethos  e de outras organizações na elaboração/execução/mensuração 

das iniciativas sociais do BB em termos de RSA? Você poderia explicar quais são as recomendações da 

da ONU que influenciaram para a constituição de Programas de RSA do  Banco?  O que é a Agenda 21 

Global? Como foi elaborada  a Agenda 21 do Banco do Brasil?  

11. Quais as formas de legitimação social dos programas de RSA operados pelo Banco? Existem outras 

além do balanço social que é imposto paras as sociedades anônimas de capital aberto? E, o marketing 

social da empresa seria uma estratégia mercadológica voltada para a clientela ou uma prestação de contas 

à sociedade? 

12. Quais são os critérios de seleção das comunidades (ou de outros segmentos sociais) que receberão a 

intervenção social do BB? 

13. Na sua opinião, quais são as iniciativas de maior destaque, hoje, operadas pelo Banco  em termos de 

RSA?  Como você as caracteriza? Em que medida seguem, de fato, os princípios que norteiam as 

práticas de RSE? 

14. Como você avalia as transformações no âmbito do trabalho bancário do BB a partir da inserção das 

iniciativas de RSE voltadas para o público interno? 

15. Em que medida você percebe que os conhecimentos e qualificações influenciam para a promoção 

dos programas de RSE do Banco?  

16.  Quais as mudanças operadas dentro do Banco após 2003 em termos de RSA? Como era antes? 

17. Qual seria na sua opinião o tipo de Banco do Brasil ideal para a sociedade e para os seus 

funcionários? Como você acha que está se configurando o Banco atualmente? 

18. Como você se sente no exercício de ser bancário hoje? 

19. Como você vislumbra o seu futuro no mundo do trabalho? 

20. Como você enxerga o futuro do profissional bancário? 

21. Qual a sua opinião sobre as transformações sociais operadas pelo Terceiro Setor e pelos Programas 

de RSE das empresas?  

 

 


