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R E S U M O 
 

Objetiva-se compreender o processo de territorialização dos serviços bancários no Rio Grande 

do Norte, que levou os lugares a encontrarem-se integrados do ponto de vista do sistema 

bancário, buscando refletir como isso se configura no plano da existência do território. Para 

tanto, foi necessária uma análise teórica e empírica, em que ao mesmo tempo buscasse 

apreender o fenômeno em estudo como nexo e sistema, sendo necessários uma pesquisa 

bibliográfica e um levantamento de dados primários e secundários. A manifestação efetiva da 

territorialização dos serviços bancários e financeiros verificada no Rio Grande do Norte é uma 

dinâmica e expressão territorial dada pelos diferentes usos dos lugares por atores bancários a 

partir de arranjos locacionais de fixos bancários, que aproveitam as condições objetivas 

(sociais, econômicas, normativas e técnicas) e subjetivas dos lugares, que juntas formam o 

conteúdo existencial dos lugares, ao mesmo tempo em que as promovem, atendendo e criando 

novas demandas de consumo e de seus serviços bancários. É um processo estratégico 

locacional, em que o espaço é a condição da realização, por envolver, ao mesmo tempo, a 

espacialidade enquanto abrigo (a maneira existencial dos lugares dada pelo conteúdo social) e 

a espacialidade como recurso (obtenção de lucros nesses lugares, através do uso e/ou criação 

de formas-conteúdo para tal finalidade), promovendo a integração bancária do território norte-

rio-grandense, expressa em áreas densas e áreas rarefeitas quanto aos mecanismos criados. 

Constatou-se, dentre outros, que, como o espaço geográfico norte-rio-grandense é formado de 

objetos bancários e financeiros (agências, postos de atendimento bancário, caixas eletrônicos 

e correspondentes), por exemplo, essa materialidade não chega a determinar a natureza da 

integração bancária do referido estado. São os próprios lugares que autorizam ou não a 

presença e funcionamento de um ou de outro desses canais, o que evidencia que é o espaço 

geográfico condição sine qua non da dispersão geográfica dos mecanismos de usos por parte 

dos seus elementos. Isso porque é a existência desses lugares um recurso dos atores 

hegemônicos, realizada por uma ordem da dispersão dos fixos e das ações bancárias, 

influenciando direta ou indiretamente na organização da existência ou (re)produção social, 

que por sua vez também solidariza-se à forma como essa dispersão ocorre ou pode ocorrer. 

Por fim, os lugares nunca foram um campo nivelado em que a (re)produção de certos 

elementos, neste caso os bancos, pudessem estabelecer, com os mesmos mecanismos 

estratégicos, o seu domínio. Os lugares foram e continuam sendo formas-conteúdo variadas, 

existencialmente e disso está a depender a ordem locacional dos tipos de fixos e fluxos nos 

mesmos, nos diferentes momentos, sendo a construção estratégica dos elementos mais 

proeminentes os usos dos mesmos, configurando o território como variável da acumulação 

dos lucros. 

 

Palavras-chave: Serviços Bancários. Territorialização. Economia urbana. Integração 

Bancária. Rio Grande do Norte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

A B S T R A C T 
 

This study aims to understand the territorial process of banking services in Rio Grande do 

Norte State, which took the places find themselves integrated into the banking system's point 

of view, seeking to reflect how is configured in terms of the existence of the territory. For 

this, a theoretical and empirical analysis was required in which at the same time would seek to 

grasp the phenomenon under study as a link and system, requiring a literature search and a 

survey of primary and secondary data. The effective manifestation of territorialization of  

banking and financial services verified in RN is a dynamic and territorial expression given by 

the different uses of the places by banking actors from banking-fixed locational arrangements, 

that leverage the social, economic, regulatory, technical and objective conditions and 

subjective places, which together form the existential content of the places, at the same time 

in that  promote them, serving and creating new demands of consumption and their banking 

services. It is a locational strategical process, in which space is the condition of realization by 

engaging at the same time, spatiality as shelter (the existential manner of places given by the 

social content) and spatiality as a resource (making profit in these places, through the use 

and/or creation of content-forms for this purpose), promoting the banking integration of 

norte-rio-grandense territory, expressed in dense and rarefied areas as servants mechanisms. 

It was found, among other things, that as the norte-rio-grandense geographical area is made 

up of banking and financial objects (agencies, banking service centers, Automatic Teller 

Machine (ATMs) and correspondents), for example, that materiality is not enough to 

determine the nature the banking integration of that state. They are the proper places on 

whether or not permit the presence and operation of one or other of these channels, which 

shows that it is the geographic space sine qua non of the geographical dispersion of using 

mechanisms from their elements. This because is the existence of these places a feature of 

hegemonic actors, performed by an order of the dispersion of fixed and banking stocks, 

influencing directly or indirectly in the organization of the existence or (re) production, which 

in turn also is sympathized  to the way this dispersion occurs or may occur. Finally, the places 

were never a leveled field where the (re) production of certain elements, in this case the banks 

could establish their domain with the same strategic mechanisms. The places were and are 

forms-content varied, existentially and so is dependent on the locational range of types of 

fixed and flows in them, at different times, and the strategic construction of the most 

prominent elements of the uses thereof, setting the territory as variable of  profit  

accumulation.  

 

Key-words: Banking Services. Territorialization. Urban Economy. Banking Integration. Rio 

Grande do Norte. 
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I N T R O D U Ç Ã O 

 

 

―A tendência atual é a que os lugares se unam verticalmente,  

e tudo é feito para isso, em toda parte‖  

(Milton SANTOS, 2009a, p. 258). 

 

No atual período, cujas principais variáveis constitutivas são a técnica, a ciência, a 

informação, as normas, as finanças e o consumo, uma situação geográfica, isto é, uma 

combinação de materialidade e vida social enquanto sinônimo de espaço geográfico apesar de 

já ter sido analisada por alguns geógrafos, ainda parece oportuna de análise e reflexões: a 

expansão geográfica dos serviços
1
 bancários constitutiva de uma base material, organizacional 

e, portanto, financeira em interdependência no planeta, mas expressa de maneira particular em 

cada lugar como um todo e, neste caso, no Rio Grande do Norte em particular. 

Nesse contexto, uma prática constante é o uso diferencial do território por atores 

econômicos diversos, dentre eles os bancos, cujo caráter geográfico é uma busca exacerbada 

pelo espaço, constituindo através dos lugares o espaço da racionalidade, ou seja, a 

espacialidade formada cada vez mais por objetos técnicos e sistemas normativos destinados a 

um fim específico, que através dos atores em uma busca acelerada pela cooptação da 

existência dos lugares acaba revelando o caráter desigual e combinado do processo que os 

envolve. Daí ser o espaço geográfico compreendido não como ―[...] o ambiente (real ou 

lógico) em que as coisas se dispõem, mas o meio pelo qual a posição das coisas se torna 

possível [devendo ser pensado] [...] como a potência universal de suas conexões‖ 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 328), constitutivo por uma ordem espacial entre sistemas de 

objetos e sistemas de ações (SANTOS, 2009a).  

Este ambiente real ou lógico no qual as coisas se dispõem é a paisagem fruto dos usos 

possíveis dos lugares que constituem o território usado pelos atores diversos que em um meio 

existem e coexistem. A ―[...] instância suprema de todos [...]‖ (KANT, 2001, p. 562), isto é, 

―[...] aquilo que se impõe a tudo e a todos‖ (SOUZA, 2004, p. 57), expresso nos possíveis 

                                                           
1
 De acordo com a Lei Federal de nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990, emitida pelo então presidente Fernando 

Collor de Mello, em seu parágrafo 2º do Art. 3º, ―serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista‖. 
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usos é o espaço geográfico, essa potência universal abstrata a qual é possível as coisas se 

conectarem e a sociedade existir, podendo ser categorizado naquilo que o professor Milton 

Santos em 1994 chamou de território usado. 

No caso desta pesquisa, a discussão trata-se do uso do território norte-rio-grandense 

por atores bancários, mais especificamente o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o 

Banco Bradesco, cuja configuração da paisagem territorial do estado é marcada por uma 

dispersão de coisas (agências, postos e correspondentes), em que as posições revelam o 

caráter organizacional desse uso manifestado em áreas de densidade, de rarefação e áreas 

desprovidas destes arranjos locacionais e também um território integrado do ponto de vista 

dos serviços bancários nos lugares presentes.  

Movidos por um desejo incessante de ampliarem as formas de consumo de produtos e 

serviços bancários para obterem cada vez mais lucro, os bancos estão constantemente 

buscando superar o espaço-distância, o espaço extensão, praticando um sistema de ações e 

configurando, nos lugares, um sistema de objetos, que têm no espaço e extensão os 

fundamentos da operacionalização dessa prática, através dos usos de formas-conteúdo 

diversos aí presentes e/ou criados, pois as instituições bancárias (re)produzem-se 

espacialmente, tomando o espaço como campo a ser preenchido por suas armadilhas de 

cooptação da população
2
. 

É um processo que se dá por meio de projetos de atores sintagmáticos, – (isto é, atores 

que agem por realização de programa (RAFFESTIN, 1993), através de uma racionalização, 

como é o caso dos bancos, do Estado e dos organismos internacionais) – e sua relação com 

atores paradigmáticos, – (aqueles cujo sistema de ações, em grande medida, foge a um 

programa (RAFFESTIN, 1993), como por exemplo, a população em geral vista pelo sistema 

financeiro como um recurso a se obter lucro com o consumo de produtos e serviços bancários 

e financeiros).  

É uma relação constitutiva da existência
3
 territorial que se dinamiza a partir dos 

lugares, no caso em tela manifestada na expansão dos serviços bancários, a partir de 

                                                           
2
 Leia-se por armadilhas de cooptação da população todo o arranjo espacial normativo e formas-conteúdo de 

prestação de serviços bancários e venda de produtos financeiros, dispersos espacialmente nos lugares, dos quais 

se destacam os chamados correspondentes bancários, discutidos mais adiante neste trabalho, que levam a um 

aumento da oferta dos produtos, dos serviços e do consumo bancário. 

3
 ―As existências são manifestações particulares do Ser: este geneticamente precede a existência, como fonte de 

sua possibilidade. As existências são uma técnica em funcionamento, um objeto operacionalizado, uma ação 
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condicionantes econômicos e políticos, fruto da relação indissociável entre Estado e esfera 

econômica. Estado enquanto um bloco de poder, ou como diria Castoriadis (2004), uma 

oligarquia liberal constituído e/ou cristalizado
4
, tendo em seu núcleo, atualmente, no Brasil, a 

figura do Partido dos Trabalhadores (PT), incluindo o setor empresariado privado e público, 

que opera no território nacional, a exemplo dos bancos. 

A dimensão espacial desse ―meio compósito‖ (LA BLACHE 1954, p. 34), que é esse 

território usado pelos atores bancários no Rio Grande do Norte, no qual essas conexões 

desiguais e combinadas entre esses atores se dão, é a cidade. Para Santos (1979; 1990; 2009c), 

na cidade convivem capitais desiguais, sendo o banco a instituição social de grande 

recorrência e unificação de capitais. Como afirma Parserisas (2012, s/p.), ―las finanzas buscan 

llegar a cada punto del territorio, influenciando la mayoría de las actividades de la sociedad, 

de modo que parecen convertirse en un elemento necesario para la vida cotidiana social‖. Por 

meio de formas diversas de produtos e meios de difusão dos serviços bancários, ―[...] las 

finanzas logran expandirse en el territorio, generando nuevas instancias de consumo en la 

sociedad‖ (PARSERISAS, 2012, s/p.). 

Diante disso, tomando por base a acertiva de Raffestin (1993, p. 30) de que a 

problemática é definida ―[...] pelo conjunto das questões que são necessariamente formuladas 

para obter, a partir de conceitos explicitados, um ‗conhecimento científico‘ sobre [...]‖ o 

objeto de pesquisa, elucida-se a problemática desta pesquisa. Quer-se saber, pois: por que, 

além de Natal e Mossoró, que historicamente apresentam uma dinâmica econômica, social e 

política mais interessante aos atores bancários, as demais cidades norte-rio-grandenses 

também se encontram integradas do ponto de vista dos serviços bancários? 

Parte-se do pressuposto de que os serviços bancários e financeiros, a partir dos usos 

que os bancos fazem dos lugares diversos do estado, criam espacialidade, isto é, uma ordem 

espacial (SANTOS, 2001) marcada pela dispersão de suas materialidades (fixos bancários) e 

organizações (ações – a maneira como esse processo se dá), que por sua vez manifesta-se por 

meio de diferenças locacionais, em função do arranjo constitutivo das formas-conteúdo de 

cada lugar, estabelecendo uma diferenciação espacial a partir dos lugares onde ocorrem. Os 

serviços bancários, nessa perspectiva (geográfica), exibem diferentes temporalidades, cada 
                                                                                                                                                                                     
historicizada e geografizada, uma norma em vigor como resultado de um jogo de forças possível, em um dado 

momento e lugar‖ (SANTOS, 2009a, p. 124). 

4
 Cristalizado aqui não significa que o Estado seja estanque, mas uma instituição sócio-geográfica que se 

perpetua ao longo da história e se torna cada vez mais importante aos projetos do Mercado , mesmo que o 

discurso seja outro. 
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uma com sua lógica própria, mas complementares fazendo-se presente nas diferentes cidades 

potiguares e do Brasil, assumindo maior complexidade no atual período, em função da lógica 

organizacional condicionada pela técnica, ciência, informação, normas e a política do 

presente. Parte integrante da ação humana, a espacialidade constitutiva dos serviços bancários 

e financeiros é, simultaneamente, reflexo, meio e condição social, associando-se à existência e 

(re)produção humana. 

Mediante isso, os lugares são (re)organizados a partir da prática política do Estado, 

que através da norma possibilita que a técnica funcione de uma determinada maneira (a favor 

dos atores bancários) constituindo, portanto, um espaço da racionalidade, cujo foco é a 

existência dos lugares. Isso leva a expansão geográfica dos serviços bancários constituírem-se 

em um processo, em que os atores bancários tomam os lugares como uma espécie de 

receptáculo, como campo a ser preenchido
5
 e usado por fixos bancários buscando, a partir da 

existência dos lugares, criarem mecanismos de absorção dos lucros, cujo discurso é a inclusão 

da população aos serviços prestados. Evidentemente sem desconsiderar o conteúdo (a 

existência) e formas locacionais do qual esses lugares são formados, já que é esse conteúdo o 

que os bancos visam com sua prática de expansão geográfica dos seus serviços e produtos. 

Dessa forma, o território constituído por usos o qual aqui se enfatiza o uso bancário 

―[...] não é uma coisa inerte ou um palco onde a vida se dá. Ao contrário, é um quadro de 

vida, híbrido de materialidade e de vida social‖ (SILVEIRA, 2009, p. 129), que no atual 

período esse ―quadro de vida‖, de existência de cada lugar se torna cada vez mais atraente aos 

atores bancários, já que todas as possibilidades técnicas e normativas politicamente 

funcionam a seu favor como se percebe no Rio Grande do Norte. O espaço é, cada vez mais, 

para esses atores, recurso, cuja manifestação existencial de cada lugar implica estratégicas 

apropriadas de exploração dos lucros. 

É um processo que, com objetos (agências, postos bancários, caixas eletrônicos) e 

ações (normas, propagandas, discurso), ou com arranjos locacionais (correspondentes 

bancários) caracteriza-se pelo uso dos lugares como uma mercadoria rentável pelos agentes 

financeiros, a partir de relações de cooptação da sociedade, configurando um território usado, 

cuja expressão espacial é a ―financeirização da sociedade e do território‖ (SANTOS, 

SILVEIRA, 2002, p. 195), a partir de novos instrumentos financeiros incorporados aos 

                                                           
5
 Preenchido não significa que conteúdo não interessa aos agentes bancários, pois o intuito desses atores, quando 

o espaço não possui seus arranjos territoriais, é dispersar seus mecanismos teleológicos e normativos, criando um 

espaço de comando, já que constitutivo de uma racionalização, intencionalidade, uma lógica específica.  
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lugares, como abertura de agências e correspondentes, e mediante as possibilidades de acesso 

aos serviços e produtos bancários através das possibilidades do momento: aparelho celular e 

do computador conectados à internet.  

Essa prática tem uma das características do fenômeno técnico contemporâneo, qual 

seja: a instantaneidade do dinheiro nos diferentes lugares do referido estado, do país e do 

planeta, possibilitada pela invasão da vida cotidiana das variáveis controladoras do 

movimento socioespacial (técnica, ciência, informação, normas, finanças e consumo), que 

buscam homogeneizar os lugares a partir de um parâmetro político de busca pela unificação 

dos lugares, dos tempos e dos lucros.  

Há, pois, um uso dos lugares, que parte de uma combinação de fatores políticos, 

econômicos, técnicos, normativos e culturais, sem levar em conta a história dos lugares, mas a 

feição existencial do momento, vista como um recurso a ser explorado, já que a escolha 

técnica resulta de uma discussão política existente apenas entre Estado e Mercado, no sentido 

de que é um processo da ―finança mundializada‖ (CHESNAIS, 2005), que ―[...] não necessita 

consultar a ninguém para se instalar, ela funciona a despeito dos outros atores, e acarreta para 

o lugar uma existência sem autonimia‖ (SANTOS, 1999, p. 13). Daí a importância de se 

buscar saber ―quem usa e quem regula‖ (SILVEIRA, 2012, p. 217) e o porquê de tal 

situação
6
, isto é, por que de tal manifestação da coerência desse aspecto do real, resultante da 

realização seletiva da totalização
7
-em-curso (SARTRE, 2002), nos diferentes lugares do 

estado potiguar. 

Daí entender-se ser a manifestação efetiva da territorialização
8
 dos serviços bancários 

e financeiros verificada no Rio Grande do Norte uma dinâmica e expressão territorial dada 

pelos diferentes usos dos lugares por atores bancários a partir de arranjos locacionais de fixos 

bancários, que aproveitam as condições objetivas (sociais, econômicas, normativas e técnicas) 

                                                           
6
 A situação significa o contexto das relações em que as coisas e o homem se dão. Isso significa partir das coisas 

e dos problemas enquanto fenômenos, que têm suas explicações no conjunto de suas ocorrências (SARTRE, 

2013). A ocorrência/manifestação tomada isoladamente não passa de uma intuição. O fenômeno da expansão dos 

serviços bancários e financeiros no estado do Rio Grande do Norte tem que ser considerado no conjunto, pois 

―[...] a aparição reduzida a si mesma e sem recurso à série da qual faz parte, não seria mais que uma plenitude 

intuitiva e subjetiva‖ (SARTRE, 2013, p. 17). 

7
 ―O desenvolvimento desigual e combinado é, pois, uma ordem, cuja inteligência é apenas possível mediante o 

processo de totalização, isto é, o processo de transformação de uma totalidade em outra totalidade‖ (SANTOS, 

2009a, p. 125). 

8
 ―A territorialização é, em última análise, resultado das lutas políticas e de decisões políticas tomadas no 

contexto de condições tecnológicas e político-econômicas determinadas‖ (HARVEY, 2004, p. 108). 
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e subjetivas dos lugares, que juntas formam o conteúdo existencial dos lugares, ao mesmo 

tempo em que as promovem, atendendo e criando novas demandas de consumo e de seus 

serviços bancários. É um processo estratégico locacional, em que o espaço é a condição da 

realização, por envolver, ao mesmo tempo, a espacialidade enquanto abrigo (a maneira 

existencial dos lugares dada pelo conteúdo social) e a espacialidade como recurso (obtenção 

de lucros nesses lugares, através do uso e/ou criação de formas-conteúdo para tal finalidade), 

promovendo a integração bancária do território norte-rio-grandense, expressa em áreas densas 

e áreas rarefeitas quanto aos mecanismos criados. 

Territorialização no sentido de tratar-se de uma discussão geográfica de um processo 

que envolve ―o exercício efetivo de um controle sobre os objetos e as práticas sociais‖ 

(GOMES, 2014, p. 13), isto é, território. Por tratar-se de um processo dado por usos do 

território intensificados, sobretudo, a partir dos anos de 1970, com o processo de 

reestruturação produtiva, que impactou a força de trabalho mediante à utilização, por parte das 

empresas e, neste caso, dos bancos também, da utilização ―[...] das virtualidades tecnológicas 

da automação como suporte material a fim de remodelar a organização do trabalho, os 

processos de produção, os sistemas de gestão e a qualidade dos produtos ou mesmo a norma 

social de consumo‖ (BENKO, 2002, p. 22). 

É uma ocorrência que envolve, simultaneamente, duas formas indissociáveis de ser-

do-homem no mundo, ou mais especificamente de ser-dos-bancos no mundo:  

1) ser-do-espaço, em que o espaço é condição indispensável, ―instância‖, ―a priori‖ 

(KANT, 2001) da existência humana, relativo ao Ser, ao fazer-se humano, pois o homem
9
 é 

sempre ―projeto‖ (SARTRE, 1984) que está-por-ser, assim como o é o espaço geográfico 

marcado pelos processos sociais;  

2) ser-no-espaço, que corresponde a uma lógica de apreensão do espaço, a das 

empresas e em particular a dos bancos, que constitui-se naquela enfatizada pelo professor 

Milton Santos: uso do território, representada aqui pela ordem locacional de dispersão de 

objetos e organizações bancárias no estado do Rio Grande do Norte. É uma prática relativa ao 

uso dos lugares mediante intencionalidade
10

 estratégica que visa apreendê-los como campos a 

                                                           
9
 Tome o leitor aqui nesta pesquisa homem por humanidade, e não como aquela concepção de gênero masculino. 

Assim, toda vez que aparecer a palavra homem neste texto, leia-a por humanidade. 

10
 ―Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e uma abelha envergonha muitos arquitetos com a 

estrutura de sua colmeia. Porém, o que desde o início distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que 

o primeiro tem a colmeia em sua mente antes de construí-la com a cera. No final do processo de trabalho, chega-
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serem preenchidos por arranjos de objetos e ações estratégicos, visando o conteúdo social que 

aí existe, fato este que evidencia a concentração econômica dos atores bancários mais 

expressivos no estado (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco) e a 

desconcentração espacial, já que o espaço é condição indispensável de todas as atividades 

humanas e, no atual período, mais evidente com as ações empresariais e bancárias, em 

particular.  

Usos esses que se fazem nos/pelos lugares, no sentido de ser neles e por eles, que se 

concretiza a integração bancária do território, mediante a ordem locacional e, portanto, 

territorial dada pelo modo como os objetos estão arranjados e pela sua natureza constitutiva 

da qual participam as heranças e as novas variáveis da totalidade-em-curso chamada mundo, 

sendo aí, pois, onde os impactos, a troca, e a empiricização desse mundo ocorrem. Variáveis 

estas, sobretudo, àquelas características do período e meio técnico-científico-informacional, 

em que ―[...] a ciência e a tecnologia, junto com a informação, estão na própria base da 

produção, da utilização e do funcionamento do espaço e tendem a constituir o seu substrato‖ 

(SANTOS, 2009a, p. 238), criando novos processos.  

A compreensão deste meio e da seletividade espacial com que se distribuem suas 

variáveis no estado, que acaba condicionando a circulação da variável informação pelo 

território potiguar, acaba sendo um fator explicativo fundamental da ordem locacional de 

fixos bancários. Juntamente com o conteúdo existencial de cada lugar, os arranjos 

comunicacionais e informacionais condicionam a orientação locacional dos atores bancários 

mais expressivos no estado, uma vez que se tem a maior intensidade de seus fixos em lugares 

melhores dotados de infraestruturas, serviços, economia mais dinâmica etc. Nesse sentido, a 

lógica das escolhas locacionais da dispersão espacial dos fixos bancários verificados no Rio 

Grande do Norte privilegia os lugares nos quais existe uma densidade técnica, social e 

econômica, ou cria possibilidades nos que não têm essas possibilidades. Assim, é uma prática 

que intenciona o conteúdo existencial constitutivo de cada lugar, formando um território 

usado, o que não poderia ser diferente na sociedade de mercado que se vive, uma vez que 

―[...] a eficácia das ações está estreitamente relacionada com a sua localização‖ (SANTOS, 

2010, p. 79). 

                                                                                                                                                                                     
se a um resultado que já estava presente na representação do trabalhador no início do processo, portanto, um 

resultado que já existia idealmente‖ (MARX, 2013, p. 327). 
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Portanto, nesse processo, vigora ―[...] um conjunto de equipamentos, de instituições, 

práticas e normas, que conjuntamente movem e são movidas pela sociedade [...]‖ (SANTOS, 

2010, p. 89), compondo-se na ―[...] base do trabalho, da residência, das trocas materiais e 

espirituais e da vida, sobre os quais ele influi‖ (SANTOS, 2010, p. 96).  

Quando se enfatiza a lógica no referido processo, quer-se destacar sobremaneira o 

território da existência estratégica. Um recurso dos atores hegemônicos, portanto, o território 

como norma (SANTOS, 1994; 1999), uma vez que ele se constitui em um condicionador da 

ordem da dispersão dos fixos e das ações bancárias, influenciando direta ou indiretamente na 

organização da existência ou (re)produção social, ou seja, o território normado (SANTOS, 

1994; 1999), que, por sua vez, também solidariza-se à forma como essa dispersão ocorre ou 

pode ocorrer.  

Isso parece uma evidência, mas há de se insistir nessa discussão, uma vez que ―[...] 

nada considerado essencial hoje se faz no mundo que não seja a partir do conhecimento do 

que é o Território‖ (SANTOS, 1999, p. 7). Esse conhecimento por parte dos atores bancários, 

mediante uma racionalidade estratégica que visa a captação de lucros, não se faz sem o 

conteúdo existencial do qual os lugares são constituídos, sendo, pois, um processo simultâneo 

e indissociável da natureza existencial dos lugares, como se percebe no Rio Grande do Norte. 

Diante disso, emerge o objetivo maior deste trabalho: compreender o processo de 

territorialização dos serviços bancários no Rio Grande do Norte, que levou os lugares a 

encontrarem-se integrados do ponto de vista do sistema bancário, buscando refletir como isso 

se configura no plano da existência do território. Como objetivos específicos, busca-se: a) 

refletir aspectos da manifestação da técnica e das normas, como dimensões ontológico-

analíticas constitutivas do uso do território inerentes à territorialização das instituições 

bancárias e de seus serviços no Rio Grande do Norte; b) discutir aspectos dos processos 

existenciais, normativos e técnicos que levaram o surgimento dos correspondentes 

―bancários‖ no Brasil e no referido estado como popularização de determinados serviços 

bancários e financeiros; c) identificar e refletir os tipos de fixos prestativos de serviços 

bancários e financeiros no Rio Grande do Norte, destacando suas relações e influências com o 

espaço geográfico perante a existência dos lugares onde ocorrem. 

Fazendo uma análise histórica do desenvolvimento dos bancos, percebe-se que esses 

elementos do espaço geográfico são inerentes à presença organizacional humana em 

sociedade. O sistema de ações e objetos que envolvem as práticas bancárias se encontra na 
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Antiguidade, enquanto um reflexo e condição das atividades comerciais daquele momento. 

Arruda (1991) destaca que os lucros provenientes dessas atividades aumentaram ainda mais o 

capital de grupos de homens, que passaram a aplicá-lo em empréstimos a juros e na atividade 

bancária, muito embora ainda sendo uma atividade esporádica, que somente terá seu 

estabelecimento, de fato, quando a dificuldade do dinheiro acompanhar os viajantes em 

decorrência de assaltos, fato que obrigou os cambistas a organizarem uma estrutura de 

intercâmbio de troca de débitos e honra de saques uns com os outros (SILVA, 2001/2002). 

Citando Nelson Abraão, Silva (2001/2002, p. 411) evidencia que na Idade Média, em 

função do  

 

[...] florescimento do comércio, graças às feiras das cidades italianas, 

surgiram os campsores ou cambiatoreso que praticavam a troca manual de 

moedas. Com o aperfeiçoamento de suas atividades, que evoluíram da 

simples troca de moedas para a creditícia propriamente dita, tornaram-se 

conhecidos por banqueiros, ‗nome esse que surgiu no século XII, e que 

depois se confundiu com os grandes mercadores e cujos nomes 

permaneceram na história‘. 

 

Essa característica evidencia o que seriam as primeiras operações de crédito. Esses 

cambistas, que exerciam suas profissões sentados em bancos de madeira em determinado 

lugar onde se realizava a feira ou o mercado, ficaram conhecidos por banqueiros, sendo daí 

que também se originou a palavra banco, constituindo-se então em um elemento dos 

processos de construção territorial e, portanto, da formação socioespacial de sociedades 

capitalistas, sobretudo, desde o século XVI, como assevera Beaud (1987, p. 19), ―[...] onde se 

imbricaram a formação de burguesias (mercantis e bancárias) [...]‖.  

Com a consolidação do capitalismo liberal, que se dá no século XVIII com a 

Revolução Industrial, marca significativa da Idade Moderna, é que surgem as condições ideais 

de desenvolvimento dos bancos, que passaram a expandir seus serviços, cada vez mais 

geograficamente, dadas as condições técnicas, econômicas e políticas que passaram a surgir, 

aparecendo grandes banqueiros. Assim, as atividades bancárias ganharam novas dimensões, 

com redes de filiais alastradas pelo país onde se instalavam, possibilitando o crescimento de 

certos lugares e o atrofiamento de outros, através da concessão ou embargo de créditos. Foi 

assim que, em decorrência desse crescimento, que acabou, de certa forma, impactando a vida 

social, que os Estados criaram instituições reguladoras para intervir no controle e na proteção 
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dos clientes dessas instituições, hoje os chamados Bancos Centrais, controladores do mercado 

da atividade financeira em um dado país. 

Foi nas ciências econômicas e sociais que a temática ligada aos serviços bancários e 

financeiros primeiro despertou interesse de análise. Fontenla (1977); Lago (1982); Franco 

(1984); Le Goff (1991) e Chesnais (1998; 2005), são exemplos.  

Na Geografia, essa temática também há muito interessa, já que os bancos são atores 

seletivos espacialmente, tendo nessa ação todo um conteúdo geográfico interessante de 

análises. Portanto, embora, não muitas vezes, tenha sido tema de preocupação dos geógrafos, 

a pesquisa geográfica sobre o sistema financeiro não é algo inédito e nem recente. Vários, 

dentre eles renomados geógrafos: Pierre Monbeig (1957), Jean Labasse (1955; 1974), Helena 

Kohn Cordeiro (1986-1987; 1991), David Harvey (1993/2014), Olivier Dollfus (1993), 

Milton Santos (2009a), Milton Santos e María Laura Silveira (2002), Roberto Lobato Corrêa 

(2006)
11

, Leila Christina Dias (1991; 2005; 2007; 2009) e mais recentemente Amália Inês G. 

de Lemos (2004), Fábio B. Contel (2006), Sandra Lúcia Videira (2006), Silveira (2009), 

dentre outros , demonstram preocupações e ocupam-se com esse tema, seja na busca pela 

compreensão da dinâmica do sistema financeiro, abordando vários de seus aspectos, seja na 

sua forma organizacional, seja também com relação à concentração territorial dos fixos desse 

sistema, bem como quanto aqueles aspectos relacionados à difusão das redes técnicas 

bancárias. Vale destacar ainda as contribuições dos geógrafos ingleses Ron Martin, Stuart 

Corbridge e Nigel Thrift (1994), que se ocuparam com as relações entre finanças e território. 

Também merece atenção, neste caso como pioneirismo na Geografia, por levar em 

consideração as finanças como tema de estudo, as pistas deixadas por Jean Brunhes em sua La 

Geógraphie Humaine (1925), quando este, ao classificar os estudos de geografia humana, 

atribui à geografia econômica, os estudos da produção, circulação e trocas, subdividindo as 

trocas em mercados de matérias-primas e, principes et les fondements de la géographie 

financière (princípios e fundamentos da geografia financeira)
12

.  

                                                           
11

 Publicado originalmente na Revista Brasileira de Geografia; ano 1; v. 51, n. 2; 1989. p. 17-32. 

12
 Esta informação pode ser encontrada no apêndice primeiro desta obra em sua terceira edição e, de forma 

resumida, na obra: The history and prospects of the social sciences (1975), do historiador norte-americano Harry 

Elmer Barnes, na qual encontra-se como o segundo capítulo. Consultar: BRUNHES, Jean. Human geography. 

Translated Edwin H. Zeydel. In: BARNES, Harry Elmer. The history and prospects of the social sciences. New 

York: Revisionist Press, [1925] 1975. p. 55-105. 



30 

 

  

Trabalho pioneiro da pesquisa geográfica urbana no Brasil – O estudo geográfico das 

cidades – de Pierre Monbeig (1943), publicado originalmente em 1941, ―[...] obra 

metodológica que viria orientar o pensamento de inúmeros geógrafos brasileiros por mais de 

um quartel de século‖ (ABREU, 1994, p. 25), expõe os primeiros indícios de um tratamento 

científico geográfico, no Brasil, ao tema das finanças. Preocupando-se com o estudo da 

função bancária como elemento propulsor do crescimento da cidade, afirma Monbeig (1943, p. 

23), que ―a função bancária das cidades é um aspecto que seria errado desprezar. Pois, [...] na 

nossa civilização, o dinheiro é o instrumento capital do homem [...]‖. 

Se já naquela época era preciso levar em consideração a pesquisa sobre a função 

bancária nos processos urbanos, no atual contexto – marcado pela simultaneidade dos 

processos resultantes do desenvolvimento técnico, científico e informacional (SANTOS, 

2009a), nos quais as racionalidades e as ações, o poder e a competitividade aumentaram em 

escala global – essa necessidade aparece com mais expressividade. 

Atentando-se para este fato, Milton Santos, estudando O Centro da Cidade de 

Salvador, no final dos anos de 1950 (SANTOS, 2008a), faz uma detalhada exposição acerca 

da função bancária daquela cidade nordestina, analisando a lógica organizacional, 

especialização, o raio de ação, bem como a natureza de cada instituição financeira 

territorializada naquela cidade. Segundo ele, 

 

Os bancos da rede nacional são organizados no próprio Estado, com 

ramificações em outros, havendo organizações principalmente de São Paulo 

e Minas Gerais. Tais organizações financiam o comércio de exportação e 

importação, a agricultura comercial e a especulação imobiliária, bem como a 

indústria, embora de menor escala. Tendo em vista a estrutura econômica 

regional, e na falta de informações mais seguras, pode-se dizer que esta 

atividade bancária, como a precedente, leva os capitais para fora do Estado 

(SANTOS, 2008a, p. 89). 

 

Tal fato ainda será constatado décadas depois, quando esse mesmo autor analisando a 

economia urbana dos países subdesenvolvidos (constatando e indicando a existência de dois 

circuitos da economia urbana: o circuito superior e o circuito inferior, ambos diferenciados 

pelos graus de tecnologia, capital e organização) considera os bancos como um instrumento 

dos desequilíbrios regionais (SANTOS, 1979), já que tais instituições, ao funcionarem em 

regiões e cidades mais pobres, encarregam-se da captação dos recursos aí existentes e 
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mandando-os àquelas cidades de suas sedes, realidade já observada também por Myrdal 

(1957). 

Na escala da cidade, a organização espacial das atividades econômicas foi chamada 

por Santos (1979) de circuito superior e circuito inferior. Concentrando as diversas formas de 

comércio e de serviços, contemporaneamente, cada vez mais aprimorados e diversificados, na 

cidade se percebe duas formas complementares de atividades econômicas – o circuito superior 

e o circuito inferior da economia urbana, resultantes de uma mesma variável – a 

modernização tecnológica, chamada por esse mesmo autor, posteriormente, de meio técnico-

científico-informacional (SANTOS, 2008c).  Segundo esse geógrafo, esses dois circuitos 

podem assim ser apresentados: 

 

[...] o circuito superior como constituído pelos bancos, comércio e indústria 

de exportação, indústria urbana moderna, serviços modernos, atacadistas e 

transportadores. O circuito inferior é constituído essencialmente por formas 

de fabricação não ‗capital intensivo‘, pelos serviços não modernos 

fornecidos ‗a varejo‘ e pelo comércio não moderno e de pequena dimensão 

(SANTOS, 1979, p. 31).  

 

Observando o conteúdo territorial contemporâneo, isto é, a empiricização dos 

processos, constitutivos das existências dos lugares, constata-se que essa conceituação de 

Santos (1979) encontra-se cada vez mais representativa da complexa ordem locacional dos 

objetos e organizações inerentes à economia urbana, no sentido de haver uma 

complementaridade cada vez mais complexa desses dois circuitos, ao ponto de, em alguns 

casos, não se separar o que é o circuito superior e inferior, como ocorre com os nexos 

causados pela expansão dos serviços bancários do qual as cidades do Rio Grande do Norte e 

do país são representativos no atual período. Ou seja, se tem, no atual período, um uso de 

atividades do circuito inferior pelo circuito superior muito intenso como é representativo os 

correspondentes, já que é característica dessa ―complexa organização financeira do circuito 

superior‖, que ―[...] apoiada nos atuais sistemas técnicos e na propaganda, permite a expansão 

social e territorial dos seus mercados [...]‖ (SILVEIRA, 2009a, p. 65)
13

. 

                                                           
13

 A professora María Laura Silveira deu grandes contribuições quanto à discussão a respeito dos ―elos‖ ou 

―nexos‖ que as finanças, juntamente com os aparatos ligados à publicidade, trazem para os circuitos da economia 

urbana, como se percebe em Silveira (2004; 2007; 2007a; 2009a). 
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Considerados autores obrigatórios no/para o estudo geográfico das finanças, já que 

essas referências trouxeram aspectos da dinâmica do território nacional de um período em 

totalização, esses trabalhos não esgotam o assunto, sendo necessário, pois, insistir na 

discussão, já que as totalidades estão em totalizações (SARTRE, 2002). Assim, apesar desses 

vários esforços são necessárias pesquisas geográficas no sentido de compreender a ação 

territorial do sistema financeiro, uma vez que cresce a importância das finanças e dos serviços 

bancários no desenvolvimento
14

 da maneira existencial pela qual vive a sociedade. Dessa 

forma, ―o papel das finanças na produção de uma nova arquitetura do espaço não tem 

escapado aos geógrafos [...]‖ (SANTOS, 2009a, p. 201). 

No Brasil, e isso sempre foi uma constante no sistema de ações do Estado, toda a 

política é direcionada para a criação de estruturas socioterritoriais que sirvam de vantagens às 

grandes empresas. E o pior, são criadas, essas estruturas, com recursos públicos. Todas elas. 

Por mais de caráter social e de combate à desigualdade e promovente de inclusão que se 

digam ser, como preza todo o discurso acerca da expansão dos serviços bancários e 

financeiros.  

O que se arquiteta é uma armadilha, já que se vive num ―mundo de enganos‖ 

(SANTOS, 1999, p. 12) quanto à promoção de mecanismos sociais e espaciais de promoção 

da cidadania (SANTOS, 2007a), para cooptar os milhões de sujeitos sociais antes esquecidos 

pelos circuitos das finanças, sobretudo nas cidades ou em parte delas ou nos redutos espaciais 

mais interioranos. Para essa finalidade, toda uma geografia é montada, isto é, todo um sistema 

de materialidades (objetos) e organizações (ações) tendo na forma de existência da 

sociedade
15

, portanto nas possibilidades dos lugares, os condicionantes dos processos 

territoriais constitutivos dessa racionalização.  

                                                           
14

 Desenvolvimento da maneira existencial não significa desenvolvimento humano. Sobre isso, ―ainda na 

primeira metade do século XX, Josué de Castro, ao trazer para o centro do debate os temas da fome e do 

subdesenvolvimento, asseverava a importância do desenvolvimento como uma forma de superar as 

desigualdades sociais e que conduzisse a uma ‗ascensão humana‘ por meio de mudanças sociais sucessivas e 

profundas‖ (SANTOS, SANTOS, 2013, p. 16). Nesse sentido, ―Só há um tipo de verdadeiro desenvolvimento: o 

desenvolvimento do homem. O homem, fator de desenvolvimento, o homem beneficiário do desenvolvimento‖ 

(CASTRO, 2003, p. 105). 

15
 A geografia, antes de ser ―uma subtotalidade‖ (SILVA, 2000, p. 7) da compreensão do homem, isto é, uma 

ciência, é a própria forma de existência da sociedade. E é com isso que ela (a geografia) deve se preocupar, pois 

conforme George (1978, p. 15; grifos nossos), ―o objeto da geografia é o estudo das relações de fatos e de 

movimentos [...] [e] deverá colocar no centro dessas relações a preocupação com a existência dos homens‖. É, 

assim, essa totalidade-em-totalização tempo-espacial; uma ―categoria da existência‖ (MARTINS, 2007, p. 40) 

humana, pois existir é se relacionar, movimentar-se, é expressar-se material e subjetivamente no mundo. E é isso 

o espaço geográfico, quando se percebe, nesta perspectiva, os fenômenos geográficos devendo, nesse sentido, ser 

entendido enquanto dialética concreta-abstrata, isto é, lugar-existência, no sentido de que ―[...] o conhecimento e 
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Em sendo o território geográfico, antes de tudo, uma relação social dada pela 

diferenciação do desdobramento de possibilidades das formas de existência humana e dos 

lugares, um conjunto de usos, a partir das funções dos/nos lugares é (re)construído e praticado 

por parte dos atores hegemônicos. Essas organizações institucionais que controlam parte da 

sociedade, a fim de obterem formas de riqueza configuram, em seu processo de se 

constituírem, práxis invertidas
16

 (SARTRE, 2002). Perante os atores não-hegemônicos, as 

ações daqueles são movidas, intencionadas por projetos específicos, distintos das reais 

necessidades desses sujeitos socioespaciais
17

, mas que visam suprir uma necessidade de 

escassez e que faz parte do projeto existencial da sociedade, pois o que move o homem como 

principal elemento do espaço geográfico é a constante necessidade de vir-a-ser (ORTEGA Y 

GASSET, 1963) o que não é, gerando com isso, a natureza da Geografia. Dessa forma, ―o 

roubado não é o contrário do ladrão, nem o explorado o contrário (ou o contraditório) do 

explorador: explorador e explorado são homens em luta em um sistema cujo caráter principal 

é constituído pela escassez‖ (SARTRE, 2002, p. 99), no sentido de que 

 

[...] sejam quais forem os homens e os acontecimentos, até aqui aparecem no 

contexto da escassez, isto é, em uma sociedade ainda incapaz de libertar-se 

de suas necessidades, portanto, da Natureza, e que se define por isso mesmo, 

segundo suas técnicas e ferramentas [...] uma coletividade esmagada por 

suas necessidades e dominada por um modo de produção que suscita 

antagonismos entre os indivíduos que a compõe; as relações abstratas das 

coisas entre si, da mercadoria e do dinheiro etc., dissimulam e condicionam 

as relações diretas dos homens entre si; assim, as ferramentas, a circulação 

das mercadorias etc., determinam o devir econômico e social (SARTRE, 

2002, p. 103). 

 

                                                                                                                                                                                     
a existência do ser humano sempre foram razão e emoção‖ (GERTEL, 1996, p. 80), como também o é o espaço 

geográfico (SANTOS, 2009a). 

16
 O termo práxis invertidas diz respeito às práticas que nem sempre são endereçadas às necessidades reais da 

nação. As práxis invertidas compõem parte da dinâmica urbana e regional do tempo geográfico atual, no sentido 

de que parte significativa da sociedade, bem como das políticas da nação, se orienta à realização de trabalho 

resultante de projetos que lhes são estranhos. Assim, ao invés de constituir-se como ação orientada para a 

construção de um território autônomo, se fundamenta nos mandamentos de uma lógica corporativa, que busca a 

cada momento promover a expansão e o fortalecimento das modernizações que atualizam a expansão do meio 

técnico-científico-informacional (SANTOS, 1994b, 2009a), que se coloca como um problema constitutivo do 

território e da sociedade, no sentido de como adverte Silveira (2008, p. 25; 2011, n/p.), ―[...] não se  faz sem a 

força ou a fraqueza da soberania política de uma nação‖. Para saber mais sobre práxis invertida, ver Sartre 

(2002) e Santos (2010), onde este último, baseando-se no primeiro faz toda uma reflexão sobre o processo de 

globalização e sua relação com o território, tomando por princípio esse conceito sartreano. 

17
 Entende-se por sujeitos socioespaciais uma inferência ao elemento humano sem referenciar diretamente as 

relações sociais, mas uma indicação que dar a inferir-se diversidade humana em diferentes lugares. 
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Daí a necessidade de se pensar o espaço geográfico a partir de uma perspectiva que 

traga essa preocupação com o Ser. Na contemporaneidade, a coexistência das diferenciações e 

das diversidades espaciais serve de instrumentação de poder que oculta processos e dinâmicas 

socioespaciais, sendo peça chave da prática e intencionalidade das instituições bancárias. Para 

a desmistificação desse processo deve-se considerar duas perspectivas contíguas:  

1) encarar o espaço como permanente devir, um vir-a-ser em metamorfoses, ou seja, 

totalidades em totalizações;  

2) a contingência sendo a essência desse vir-a-ser, desse devir, pois o espaço 

geográfico, o território, a paisagem, a região e os lugares empiricamente são totalidades em 

totalizações, resultantes das dinâmicas processuais, que têm na escassez e, portanto, na 

existência humana, o seu motor. Daí a imanência (a criação, os processos, as formas, as 

funções desdobradas em possibilidades a partir de estruturas). 

O processo de expansão dos serviços bancários configura nos/com lugares, e, 

especificamente, no estado norte-rio-grandense, todo um sistema técnico de difusão das 

estratégias de ―democratização‖ do crédito e de serviços bancários, do qual os diversos fixos 

bancários são essa materialidade visível, cuja compreensão está na reflexão ontológica que 

traga aspectos da existência humana no atual período geográfico. Existência essa que encontra 

seu fundamento na sociedade, no sentido de que o ser-social só existe pelo-outro (SARTRE, 

2002, 1987), pois ―o homem só existe na e pela sociedade‖ (CASTORIADIS, 1987, p. 228) e 

a sociedade é sempre geográfica. Para Castoriadis (1987, p. 228), ―a sociedade como tal é 

uma forma, e cada sociedade dada é uma forma particular e mesmo singular. A forma implica 

a organização, em outras palavras, a ordem (ou, se assim preferir, a ordem/desordem)‖, ou 

como diria Sartre (2002), uma totalidade em totalização. A maneira como existe uma 

sociedade é a resultante de um projetar-se da mesma no mundo e a luta por uma sociedade 

mais justa e menos desigual deve partir disso.  

Embora o tema desta tese seja a geografia dos serviços bancários e financeiros no Rio 

Grande do Norte como uma expressão do urbano, o seu objeto é, antes de tudo, o território
18

, 

pois, dessa forma, compreende-se que contribuições possam ser dadas, o pouco que sejam, ao 

                                                           
18

 ―O ‗terra-a-terra‘ dos geógrafos deve explicar-se como determinação de seu objeto e, ao mesmo tempo, como 

a preocupação mais com o território do que com a região, a área, o lugar e o espaço. Mais com o lugar, tomado 

isoladamente (idiograficamente) do que com as relações espaciais. A reflexão recente com estas não partiu da 

reflexão, mas foi determinação externa de um mundo cada vez mais unido pelas telecomunicações, que põem em 

crise a atomização local, regional e nacional‖ (SILVA, 1986a, 131). 
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debate necessário da ciência, frente ao mundo atual, que impõe dinâmicas urbanas e regionais 

ritmadas por um conjunto de sistemas indissociáveis de ações e objetos ligadas às atividades 

constitutivas do sistema financeiro e a elas relacionadas, como é o caso do consumo.  Assim, 

afirma-se que o debate a se fazer tem que ser com relação ao estudo geográfico do espaço 

enquanto Território, no sentido de ser o território a dimensão constitutiva da relação de 

coexistência do diverso
19

 e do diferente, inerente ao existir humano. Desde que o homem se 

interessou ―[...] principalmente pelo seu semelhante, e, desde que se abriu a era das 

peregrinações e das viagens, o espetáculo das diferenças de organização social, associado à 

diversidade dos lugares, nunca deixou de despertar atenção‖ (LA BLACHE, 1954, p. 27). 

Nisso é importante, como diria Monbeig (1957a, p. 27), atentar-se ―[...] de início às técnicas‖, 

não se desviando nessa empreitada das atitudes do espírito, ou seja, ―[...] o homem com sua 

maneira particular de pensar e de sentir‖.  

Trata-se de uma tentativa de compreender o sistema bancário norte-rio-grandense, que 

buscando estrategicamente territorializar o espaço e incluir numa mesma teia a sociedade aos 

seus interesses de exploração, fixam em lugares diversos e em formas fixas geográficas já 

existentes, como correios (banco postal), lotéricas e alguns estabelecimentos comerciais, 

dentre eles supermercados, farmácias, lojas de conveniência, postos de gasolina, mercadinhos, 

lojas de eletromóveis etc. Amparados na técnica da informação, os bancos redefinem
20

 o 

território, sobretudo mediante: a) os eventos criados pelo Estado, que para o caso em estudo 

listam-se os programas sociais de transferências de renda do Governo Federal, que 

possibilitou parte da população se tornar apta a estabelecer interações nessa rede e, b) a partir 

das estruturas implantadas. 

Isso implica que o debate acerca do território não pode esmaecer, pois o território é a 

categoria geográfica que possibilita operacionalizar o sentido de espaço geográfico que esta 

pesquisa assume: ―[...] um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de 

sistemas de objetos e sistemas de ações [...]‖ (SANTOS, 2009a, p. 61).  

                                                           
19

 A diversidade é o que caracteriza a geograficidade dos lugares, no sentido de que a diferença se expressa nos 

processos, nas formas, nas funções, já que resulta da natureza econômica, política, social e cultural, ou seja, da 

estrutura. 

20
 Com a presença das diversas topologias bancárias (CONTEL, 2006) nos lugares, há redefinições de algumas 

variáveis, como é o caso daquelas ligadas ao deslocamento de pessoas e das articulações entre circuito superior e 

inferior da economia urbana, dentro de uma mesma estrutura que permanece em totalização, ou seja, dentro de 

uma mesma natureza econômica, política e social. 
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Logo, sendo compreendido o território (norte-rio-grandense), a partir do seu uso por 

atores bancários, é importante que se leve em consideração dois aspectos, quais sejam: o 

território normado e o território como norma (SANTOS, 1994; 1999). Dessa forma, à medida 

que as modernizações se intensificam na constituição do espaço geográfico, sobretudo na 

cidade, intensificando a urbanização (urbanização enquanto uma maneira de existir da 

sociedade), um modo de vida (LEFÈBVRE, 1999), a competição territorial dos agentes 

financeiros torna-se uma realidade de tal modo que, de um lado, figura o território normado (o 

território como o espaço nacional, abrigo de todos os homens, da sociedade, no sentido de que 

aí vigora regimentos de funcionamento, ―[...] uma lei e um poder jurídico [...]‖ (SANTOS, 

1994, p. 3) constitucional que normatiza os usos possíveis, pois não existem sociedade e 

espaço ausentes de um sistema normativo que conduz a existência coletiva) e, de outro, 

o território como norma (o território sujeito às normas das empresas (SANTOS, 1999), neste 

ouicaso, dos elementos do circuito superior, os bancos, que em intencionados lugares se 

instituem, influenciando a vida social do lugar). Assim, a difusão dos serviços bancários e 

financeiros adéquam os lugares aos novos imperativos da economia político-territorial, e ―[...] 

promove um arranjo do conteúdo normativo para viabilizar o aumento da produtividade 

espacial e tornar mais eficiente o uso do território [...]‖ (KAHIL, 2005, p. 7198). 

Para a realização da pesquisa foi necessária uma análise teórica e empírica, em que ao 

mesmo tempo buscasse apreender o fenômeno em estudo como nexo e sistema mediante 

desdobramento de possibilidades que é por si só tudo que é ligado ao fenômeno humano. 

Nesse sentido, além da pesquisa bibliográfica, foi necessário um levantamento de dados 

primários e secundários. A pesquisa bibliográfica deu apoio teórico e reflexivo sobre o objeto 

de pesquisa aqui discutido. O levantamento de dados primários se deu mediante aplicação de 

questionários junto a funcionários de agências bancárias, donos de estabelecimentos 

comerciais que funcionam como correspondentes e funcionário dos correios. Quanto aos 

dados secundários, buscados junto aos sítios eletrônicos do Banco Central do Brasil, Banco 

do Brasil S. A., Banco Bradesco S. A., Caixa Econômica Federal, Federação Brasileira dos 

Bancos (FEBRABAN), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dentre outros, depois de representados 

em mapas, gráficos, tabelas e quadros serviram como base para reflexão quanto ao uso dos 

lugares pelos bancos e quanto ao desdobramento da possibilidade existencial cada vez mais 

dependente do dinheiro que se projeta socioespacialmente, no atual período.  
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Assim, em basicamente cinco etapas principais se desenvolveu a pesquisa: Primeira 

etapa: levantamento bibliográfico – constituiu-se de um levantamento do acervo bibliográfico 

acerca dos trabalhos publicados relacionados com a temática aqui pesquisada. Isso implicou 

em se fazer uma pesquisa bibliográfica em bibliotecas centrais e setoriais de várias 

universidades do país em seus bancos de dados diponíveis na internet, além desse trabalho ter 

sido feito também nesses mesmos estabelecimentos de pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). Segunda etapa: levantamento de dados secundários – compôs-

se de um levantamento de dados e informações diversas em documentos disponibilizados nos 

sites do Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal 

e FEBRABAN. Terceira etapa: levantamento de campo ou de dados primários – fez-se de 

observações diretas em estabelecimentos comerciais que funcionam como correspondentes; 

conversas informais com clientes dos serviços ofertados nesses fixos e com donos de tais 

estabelecimentos, aplicação de questionários e registro fotográfico. Quarta etapa: tabulação 

dos dados e análise dos mesmos, bem como construção textual para exame da qualificação. 

Por fim, a redação final da tese compôs a quinta etapa do desenvolvimento metodológico 

desta pesquisa, que resultou no produto textual estruturado em quatro capítulos: 

No primeiro capítulo, objetivou-se, ao mesmo tempo, trazer o embasamento 

geográfico e também filosófico sobre os quais se compreendem o processo de territorialização 

dos serviços bancários, a partir de um esquema de análise. Assim, o capítulo 1, denominado O 

Método Geográfico e o Estudo da Integração Bancária do Território: em busca de um 

esquema, traz alguns elementos, conceitos e categorias de análise fundamentais à 

compreensão da problemática apresentada. 

No segundo capítulo procurou-se refletir aspectos da técnica e das normas enquanto 

possibibilidade ontológico-analítica do espaço geográfico inerentes à territorialização das 

instituições bancárias e de seus serviços, no Rio Grande do Norte. Para tanto, intitulou-se o 

capítulo 2 de: A Natureza da Territorialização dos Serviços Bancários, em que se discute 

acerca da técnica e da norma como catalisadores dos processos e funções da territorialização 

dos serviços bancários no estado norte-rio-grandense, a partir de algumas especificidades 

relacionadas a esse processo no referido estado. 

No terceiro capítulo, discutem-se algumas especificidades importantes quanto à 

desconcentração e desconcentração financeira do território pelo sistema bancário. O objetivo 

aqui foi o de refletir os processos que levaram o surgimento dos correspondentes bancários no 
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país e no referido estado como popularização de determinados serviços bancários e 

financeiros.  

Por fim, no quarto capítulo, debruça-se sobre a Densidade e Rarefação dos Fixos 

Bancários no Rio Grande do Norte. O objetivo aqui foi identificar e refletir os tipos de fixos 

prestativos de serviços bancários e financeiros no Rio Grande do Norte, chamando a atenção 

para a importância que o espaço tem quanto à ordem locacional desses canais de prestação de 

serviços bancários, dando ênfase à configuração territorial expressa pela dispersão espacial 

dessa capilaridade no território norte-rio-grandense.  

Como resultado desse processo tem-se o lugar enquanto base de concretização da 

integração bancária do território potiguar, constitutivo de agências bancárias e novas variáveis 

(correspondentes), cuja expressividade no plano da economia urbana caracteriza-se por elos 

cada vez mais intensos entre circuito superior e circuito inferior. Isso evidenciou que no 

território norte-rio-grandense, há a existência enquanto um recurso dos atores hegemônicos, 

realizada por uma ordem da dispersão dos fixos e das ações bancárias (lógica), influenciando 

direta ou indiretamente na organização da existência ou (re)produção social (onto), que por 

sua vez também solidariza-se à forma como essa dispersão ocorre ou pode ocorrer, pois a 

dimensão do território enquanto abrigo dos atores hegemonizados é fundamental na realização 

dessa disputa territorial bancária. 

Expostas essas pretensões e aspectos formais/estruturais, esta pesquisa busca 

contribuir com o preenchimento de uma lacuna existente na Geografia potiguar, trazendo para 

discussão a expansão e influência dos serviços bancários e financeiros no estado. Daí ser 

importante a busca da não separação entre aquilo que as coisas são (o Ser) e a forma como 

elas se dão (Dialética) ao olhar disciplinar geográfico. Portanto, deseja-se com este trabalho 

tornar discutíveis essas situações, ainda que incompletamente. Sendo a ciência em grande 

medida ―[...] um modo de pensar o mundo [...]‖ (SILVA, 1982, p. 22) discute-se, pois, esse 

―[...] movimento eterno da História, do homem e de tôdas as coisas, que não pára e não cessa, 

e de que nós, com os pobres instrumentos de compreensão e de expressão que possuímos, não 

apanhamos e, sobretudo não podemos reproduzir senão numa parcela ínfima, cortes 

desajeitados numa realidade que não se define estática, e sim dinamicamente‖ (PRADO 

JÚNIOR, 1965, p. 369). História no sentido de uma perspectiva política, pois a história é 

sempre uma perspectiva política manifestada na ordem espacial dos fenômenos. 
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C A P Í T U L O  1 

O MÉTODO GEOGRÁFICO E O ESTUDO DA INTEGRAÇÃO 

BANCÁRIA DO TERRITÓRIO: EM BUSCA DE UM 

ESQUEMA 

  

 

 ―Face à necessidade de abordar um domínio do real, a construção de um esquema impõe-se 

como primeira e irrecusável condição no entendimento do espaço geográfico‖  

(María Laura SILVEIRA, 2000, p. 22). 

 

Neste capítulo não se trata apenas de explicitação das bases do pensamento que 

fundamenta a pesquisa, mas dentro de uma perspectiva mais ampla, trata-se de trazer alguns 

elementos que fundamentam o ponto de vista de se trabalhar o espaço geográfico como 

sistemas de objetos e sistemas de ações, isto é, materialidades e organizações. Sem essa 

perspectiva, a discussão acerca da expansão dos serviços bancários é apenas uma descrição 

alheia ao que é sociedade, espaço e tempo. Não são apenas as formas de existência 

econômica, políticas e cultutais que definem o fenômeno humano, mas um meio de existência 

para todas essas maneiras existenciais resultantes do conjunto de usos e escolhas, definido 

pela interdependência entre o novo e o herdado, entre o local e o global, constituindo um 

quadro de vida. 

De acordo com Silveira (2010, p. 131), ―Face à complexidade contemporânea não é 

suficiente elaborar uma descrição, é mister produzir um esquema de análise que revele sua 

vocação explicativa graças à inclusão das variáveis significativas da história do presente‖, que 

objetive compreender o movimento contraditório da história e, portanto, do fenômeno em 

análise. Assim, é preciso projetar esclarecimentos sobre o tema e objeto de pesquisa, pois: ―o 

geógrafo é levado assim a projetar, sobre o tema que estuda, todo esclarecimento [...]‖ (LA 

BLACHE, 1896; [2012b, p. 48]), que sirva para tornar compreensível o pensamento 

desencadeado na reflexão e compreensão do que se estuda. 

Se há uma abordagem geográfica de um fenômeno qualquer, a exemplo nesta pesquisa 

da expansão dos serviços bancários e suas influências no plano da existência do território 

norte-rio-grandense, no atual período, como fazer esse enfoque? O ponto de partida está na 
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indagação do como conhecer o espaço hoje. O desafio é, pois, produzir um esquema para o 

que se vai analisar, resultado das perguntas e das constatações que se encontram 

empiricamente, isto é, a partir da construção das condições necessárias de apreensão entre o 

espaço real e a teoria adotada. 

Falar de espaço real implica distinguir que objetos interessam; o que eles permitem, 

isto é, o que eles autorizam ou proíbem, pois isso implica materialidades resultantes da 

história, condição para a ação. A ação tem uma realidade que precisa ser buscada na política, 

na economia, na sociologia, na psicologia... A compreensão disso, mediante um esquema de 

análise, implica reconhecer: 1º) a complexidade do existir humano enquanto uma totalidade; 

2º) fazendo uso das palavras de Silveira (2010, p. 132), implica reconhecer e ―[...] apreender a 

totalidade como situações‖, isto é, como ―[...] manifestações da coerência do real‖, 

possibilitanto que se tenha, ao mesmo tempo, a compreensão da manifestação dos serviços 

bancários como produção histórica e construção lógica, portanto intencional, trazendo as 

variáveis, os nexos pertinentes à análise, pois atualmente, os nexos pertinentes aos 

fenômenos
21

 geográficos se multiplicam em função de uma variedade de possibilidades 

criadas e efetivadas graças à ação política quanto ao uso das técnicas, das normas e das 

possibilidades existenciais dos lugares. 

O fundamento de toda essa intenção deverá sempre ser a ―[...] preocupação com os 

conteúdos do território‖ (SILVEIRA, 2000, p. 21; grifos nossos), portanto com determinados 

aspectos da existência humana. Assim, como a realidade é sempre uma representação, uma 

construção, uma visão, uma maneira de olhar o real concreto, constitui-se de ―[...] um 

concreto pensado
22

 que é captado e construído, por aproximações sucessivas, a partir de um 

                                                           
21

 Enquanto fenômeno que é, a expansão bancária e financeira, pensada como fenômeno, implica perceber os 

nexos que aparentemente não se veem, uma vez que estão implícitos, além de tomá-lo como um sistema, do qual 

participam os atores que selecionam as ações e as transformam em normas com suas técnicas, projetos, escolhas, 

intencionalidades. Mas de que sistema se está a falar? Do sistema tal qual entende Ortega Y Gasset (1982): não o 

sistema na moda cartesiana ou newtoniana como conjunto de elementos articulados com um determinado 

direcionamento, mas sistema enquanto uma constituição de crenças, circunstâncias, categorias, que informam a 

vida social e que têm vigência histórica, portanto permanente mudança, dinâmica, porque é vital, já que a vida 

humana é um permanente fazer-se (ORTEGA Y GASSET, 1982; HEIDEGGER, 2005; SARTRE 1984; 2013). 

Conforme Ortega Y Gasset (1982, p. 42; grifos do autor): ―O homem não encontra coisas, senão que as põe ou as 

supõe. O que ele encontra são puras dificuldades e puras facilidades para existir. O próprio existir não lhe é dado 

‗feito‘ e presenteado como à pedra, mas [...] diremos que ao encontrar-se com que existe, ao acontecer-lhe 

existir, o único que encontra ou lhe acontece é não ter outro remédio a não fazer alguma coisa para não deixar de 

existir. [...] posto que o único que nos é dado e que existe quando existe vida humana é o ter que fazer cada um a 

sua‖. 

22
 Conforme Marx (1982, p. 14), o concreto pensado é o produto do pensamento construído a partir de conceitos 

que buscam expressar o real concreto, ou seja, a partir da teoria. 
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conjunto sistêmico de idéias, isto é, de uma teoria. Todavia, as relações entre ambos pólos do 

processo de conhecimento exigem a elaboração de um esquema específico [...]‖ (SILVEIRA, 

2000, p. 21). Ainda conforme essa autora, o esquema 

 

[...] deve reunir condições de pertinência, de coerência e de 

operacionalidade. Em primeiro lugar, a pertinência refere-se ao que cabe, 

àquilo que pertence à realidade que estamos interrogando, ao nosso concreto 

pensado. Em segundo lugar, como o que existe é coerente, haveria uma 

lógica a descobrir no real e essa coerência sai do concreto pensado e, assim, 

participa na construção dos conceitos que, em sistema, forma uma teoria. 

Todavia, a prova da coerência é dada pela operacionalidade, isto é, pela 

escolha dos elementos de análise que revelem a capacidade de enfrentar o 

real com o conceito (SILVEIRA, 2000, p. 21). 

 

Como a dimensão do real que se quer compreender é o processo de territorialização 

dos serviços bancários no Rio Grande do Norte e como isso se configura no plano da 

existência do território, no atual período, eis aí a condição de pertinência. Como essa situação, 

para existir, implica em todo um sistema de objetos e ações, significa uma coerência a se 

descobrir, dentro da teoria do espaço geográfico aqui apreendida, a partir da operacionalidade 

de um conjunto de conceitos e categorias de análise. 

Tal processo geográfico de expansão geográfica dos serviços bancários faz parte de 

uma totalidade geográfica em totalização, isto é, o espaço geográfico. Como situação, é um 

processo obediente ao motor da economia mundial que imprime formas e arranjos espaciais 

diversos para se (re)produzir, cuja função é cooptar o Lugar às adequações da estrutura 

existencial do momento, no qual o discurso político e econômico é a homogeneização dos 

espaços e a democratização do acesso constituindo, pois, um sistema.  

Compreender o fenômeno como sistema, ensina Santos (2009a, p. 18), possibilita que 

análise, descrição e explicação não sejam ―[...] peças isoladas, distanciando-nos do ideal de 

coerência próprio a um dado ramo do saber e do objeto de pertinência indispensável‖. 

Chamando a atenção para a centralidade das categorias analíticas e dos instrumentos de 

análise no método, aponta que ―cada vez que um geógrafo decide trabalhar sem se preocupar 

previamente com o seu objeto, é como se para ele tudo fossem ‗dados‘, e se entrega a um 

exercício cego sem uma explicação dos procedimentos adotados, sem regras de consistência, 

adequação e pertinência‖ (SANTOS, 2009a, p. 21). 
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Como base de interpretação das possibilidades do real concreto – que se realizam a 

partir do lugar, essa base existencial da sociedade e da funcionalização dos eventos do mundo 

que se combina com a formação socioespacial local em decorrência de seletividades – centra-

se na Teoria Geográfica. O ponto de partida que têm os conceitos e categorias teóricos e 

empíricos que se tornam mais apropriados às discussões e elucidações ao desvelamento do 

problema desta pesquisa é o legado teórico do geógrafo brasileiro Milton Santos, 

compreendendo-se o espaço geográfico como constituição indissociável de sistemas de 

objetos e sistemas de ações, em totalização. 

Na obra desse geógrafo, há a necessidade de se olhar o espaço geográfico a partir de 

três características fundamentais e indissociáveis como: fato, fator e instância social 

(SANTOS, 2008b, p. 163), portanto, da vida, da existência.  

Espaço como fato significa que ele é um atributo material da superfície terrestre. Em 

outras palavras, o espaço é passível de ser medido, localizado, sendo nesse sentido uma 

realidade objetiva.  

Espaço como fator significa que o ordenamento do sistema de objetos e ações atua 

sobre os diversos processos que nele e por ele ocorrem. Ou seja, o espaço não é inerte, pois 

tem a capacidade de influir/interferir nos processos, ora estimulando, ora dificultando os usos 

que os atores fazem dele/nele, com ele. Como exemplo disso, podem-se citar as pequenas 

cidades potiguares que são um estímulo à prática de expansão dos serviços bancários através 

dos correspondentes e, ao mesmo tempo, um obstáculo a implantação de agências bancárias 

em função da pouca movimentação e gastos por parte dos bancos em operações de baixos 

valores.  

Por fim, espaço como instância social significa que a vida social deve ser explicada, 

dentre outros atributos, também pela dimensão espacial. Talvez seja por isso que o espaço 

ainda seja ―[...] uma daquelas coisas mais óbvias, mobilizada como termo em mil contextos 

diferentes, mas cujos significados potenciais são todos muito raramente explicados ou 

focalizados‖ (MASSEY, KEYNES, 2004, p. 7), sendo pouco examinado filosoficamente 

(GROSSBERG, 1996).  

O interesse é com a examinação geográfica que não se faz sem o exame filosófico, 

pois ―a vocação totalizadora e genética da pergunta filosófica pelas coisas – uma 

fenomenologia – parece ser [...]‖ (SILVEIRA, 2000, p. 23) imprescindível à análise 

geográfica dos fenômenos, sobretudo pela organização política das ações e dos objetos no 
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atual período. Para tanto, é preciso distinguir minimamente o espaço de atuação dos atores 

bancários do espaço geográfico enquanto totalidade, sistema e abrigo da sociedade.  

Para os bancos, o espaço é a possibilidade de angariar lucros a partir do uso que fazem 

dos lugares. O espaço é recurso. É um projetar-se; um projetar-se para fora, pois feito esse 

processo de um visar às coisas (os lugares e suas formas-conteúdo), muito bem representado 

pelo processo de territorialização dos serviços bancários verificados no Rio Grande do Norte, 

que na sociedade do presente, pouco ou quase não se realiza sem um conteúdo existencial dos 

lugares antes não visados (os segmentos da população com menores rendimentos). Daí 

envolver, esse processo, uma lógica espacial de integração bancária e financeira do território, 

pois ―hoje, cada momento compreende, em todos os lugares, eventos que são 

interdependentes, incluídos em um mesmo sistema de relações‖ (SANTOS, 2008c, p. 117). 

A intencionalidade das ações humanas mediada pelas técnicas e relações sociais 

imprimem espacialmente funções diversas aos lugares, sendo a Geografia antes de um campo 

científico, uma qualificação do espaço terrestre fruto das relações sociais estabelecidas 

mediante a ordem locacional dos sistemas de objetos e ações aí presentes. Assim, sendo o 

espaço o viabilizador das ações humanas, no sentido de que qualquer necessidade humana só 

se realiza havendo espaço (KANT, 2001), há disputas por este, onde se sobressaem 

utilizações diversas das quais se destaca neste estudo aquela dada pela expansão dos serviços 

bancários e financeiros. 

A existência é uma relação que se dá com as coisas (objetos, materialidades). O ato de 

apoderar-se das coisas por parte dos bancos (apropriar-se dos correios, de estabelecimentos do 

comércio varejista, de mercadinhos, supermercados, farmácias etc.) é uma demonstração da 

intencionalidade resultante de um projeto desses elementos do espaço, que tem a ver com o 

movimento de ser, com a totalização-em-curso do existir humano pautado no projeto 

ocidental de ser, em que a sociedade organiza-se cada vez mais de modo a relacionar-se a 

partir da intermediação do dinheiro, pois o dinheiro permeia quase todas as relações. Essa 

ação visa o mundo como posse de seus objetos e o espaço como recipiente, campo a ser 

―preenchido‖, sobretudo no atual período, em que uma sociedade dos serviços e do comércio 

ultrapassa uma sociedade industrial, cuja forma, processo e função é uma sociedade 

estruturada no consumo de bens e serviços do qual o dinheiro e os serviços bancários são 

imprescindíveis. 
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A sociedade existe sempre por aquilo que lhe falta. Por aquilo que ainda não é. Por um 

não-ser. Por um ter-de-ser que vem ser através de suas relações concretas constitutivas em 

ações e objetos, como é exemplo a expansão dos serviços bancários e financeiros verificada 

no Rio Grande do Norte. Os homens, já dizia Sartre (1980, p. 48), ―têm um futuro baseado 

nos princípios da ação comum, ao mesmo tempo em que se desenha em torno deles um futuro 

baseado na materialidade, ou seja, no fundo, sobre a escassez‖, a qual busca saciar-se com o 

dinheiro, com as trocas, produzindo geografias. Isso caracteriza o fato de ―[...] estarmos 

rodeados de ‗falta‘, de escassez – o que é um fato real. Está sempre nos faltando alguma 

coisa‖ (SARTRE, 1980, p. 48). Daí os processos. Daí a Geografia. 

Observando a sociedade contemporânea percebe-se que ela ―explica-se como um 

modo de recusar-se perpetuamente a si própria, como fuga constante de si, e essa fuga 

constitui a razão mesma de ser da [sociedade]‖ (BORNHEIM, 2005, p. 70) e, pois, do espaço 

geográfico. É dessa oposição entre o nada (aquilo que ainda não é) e o ser (o fazer-se, o devir, 

o tornar-se) que surge o projeto, a intencionalidade, cuja configuração é a existência (o espaço 

geográfico); organização processual do mundo contemporâneo do qual o dinheiro é parte 

constitutiva, marcado por códigos, normas, técnicas, sendo os lugares de ocorrência, 

permeados por fronteiras e limites, força e convívio entre os desiguais. 

Se cada vez mais as relações sociais se dão permeadas pelo dinheiro, a expansão 

geográfica das instituições ou os fixos bancários é um movimento para alcançar a nós mesmos 

enquanto modelo de sociedade projetada. Movimento esse que nunca se completa. Daí 

chamar-se, assim como Sartre, esse movimento de totalidade em totalização (SARTRE; 1984; 

2002; 2013), um movimento da sociedade em direção de si mesma, indo sempre para fora 

dela, pois a existência é sempre esse movimento na direção fora de nós, marcado pela busca 

de alguma coisa que tenhamos que nos tornar. Essa é a realidade dos fenômenos geográficos, 

sendo seu fundamento o processo constante de não ser o que é e ser o que não é. 

Se a consciência é um constante tornar-se (SARTRE, 2013), os fenômenos 

geográficos por serem da ordem do ser humano, como o é o exemplo da expansão geográfica 

dos serviços bancários, os mesmos estão relacionados com o processo, com esse vir-a-ser, 

com este tornar-se. Os fenômenos geográficos são constantes ir para fora, tentando 

superarem-se a si mesmos, já que a realidade humana é esse projetar-se, uma vez que somos 

isso que ainda não somos (SARTRE, 2013). Por isso, a condição humana e, 

consequentemente, a condição geográfica que constitui lugares, territórios, espaços, regiões e 

paisagens implica no fazer-se, o que Sartre (1984; 2013) chamou de existência, no sentido de 
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que existir significa projetar-se, sair de si, sair da condição que se encontra para uma outra 

possibilidade. Assim, o homem e, consequentemente, os fenômenos geográficos, a exemplo 

da propagação geográfica dos serviços bancários ―[...] é antes de mais nada, aquilo que se 

projeta [...]‖ (SARTRE, 1984, p. 6), pois o homem é a única transcendência e as demais 

coisas que há no mundo ordenam-se conforme essa transcendência do ser humano. 

A realidade das coisas, dos fenômenos está no visar, na intencionalidade com que se 

constitui a consciência. A expansão dos serviços bancários na constituição do território tem 

essa premissa, no sentido de que é um movimento que visa os lugares como recurso, que 

imprime formas e funções e apropria-se das que aí existem. É todo um sistema de objetos e de 

ações paisagisticamente na cidade e no urbano, que surge ou se constitui como resultado da 

negação do que existe, muito embora aproveitando a forma-conteúdo que há nos lugares, 

dando-o outra racionalidade. 

É dentro desse raciocínio que se pode perceber e compreender a configuração 

geográfica (conjunto de coisas, objetos que existem em constantes processos), pois  

 

É aí que a fenomenologia aparece como instrumento fundamental dentro da 

geografia. Através das coisas, dos objetos, isto é, da configuração 

geográfica, a fenomenologia permite passar do universal ao particular, sem 

cair no risco de uma interpretação ‗coisista‘, empiricista, indo além da coisa, 

do objeto, da materialidade do espaço. A dicotomia entre objetividade e 

subjetividade também pode ser balizada, tanto pela noção de estrutura como 

pelo uso de um método fenomenológico que inclua o que estou chamando de 

Geografia Existencialista, isto é, abrangente do Ser e do Existir, e não se 

contente com um enfoque individualista e fragmentário, de onde o 

movimento do mundo como um todo e da sociedade como um todo é 

excluído (SANTOS, 1996, p. 4). 

 

É nesse sentido que se entende o mundo ―[...] não como uma soma de objetos, mas 

como um sistema de relações entre os atores
23

 e suas vizinhanças como focos de seu[s] 

interesse[s]‖ (RELPH, 1979, p. 7), que só se concretiza numa relação e manifestação 

dialética
24

. Dialética tal qual entende Sartre (2002, p. 62): ―[...] o movimento real de uma 

                                                           
23

 Toma-se o atrevimento de substituir o termo indivíduo por atores, embora sendo numa citação, pelo fato do 

entendimento que se tem de que o espaço geográfico na concepção de sistema é o resultado da sociedade em ato, 

ou seja, de atores que se relacionam sistematicamente entre si e com os lugares. 

24
 ―[...] a dialética pode nos ajudar a compreender conceitos que se exprimem por meio de jogos de oposições e 

confrontos, tais como os de moderno e tradicional, de novo e velho, de público e privado, de relações contratuais 

e relações contextuais e, sobretudo, de forma e conteúdo‖ (GOMES, 2014, p. 29). 
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unidade em via de se fazer e não o estudo, até mesmo ‗funcional‘ e ‗dinâmico‘, de uma 

unidade já feita‖, próxima do sentido hegeliano: a dialética como ‗―a marcha e o ritmo das 

próprias coisas‘‖ (VERGEZ, HUISMAN, 1980, p. 277). 

O sistema de ações que a sociedade cria constituindo o meio é quase sempre um 

sistema teleológico, no sentido de se realizar em direção ao futuro, a um fim, pois a busca 

pelo devir leva o ser-no-mundo à práxis que modifica o meio e o próprio ser, num processo 

caracterizado por uma interiorização do mundo e uma exteriorização do ser. Segundo Sartre 

(2002, p. 204),  

 

o homem que produz sua vida na unidade do campo material é levado, pela 

práxis, a determinar zonas, sistemas, objetos privilegiados nessa totalidade 

inerte; ele não pode construir suas ferramentas [...] sem introduzir 

determinações parciais no meio ambiente unificado [...]; assim, opõe-se a si 

mesmo pela mediação do inerte.  

 

Entende-se o meio como o resultado de combinações, pois como já dizia La Blache 

(1954, p. 34), ―[...] é uma idéia essencialmente geográfica: a de um meio compósito [...]‖, 

conforme se percebe com a configuração bancária no estado do Rio Grande do Norte e dos 

elementos a ela inerentes, pois ―[...] nada está realmente isolado no Universo e tudo está em 

relação‖ (MORIN, 1996, p. 275). Isso significa que ―fatos particulares não têm significado 

próprio; eles não são verdadeiros nem falsos até que sejam relacionados, à realidade em 

processo, através da medição de várias totalidades parciais‖ (SARTRE, 1968 apud SANTOS, 

2005a, p. 131), no sentido de que ―[...] o existente, com efeito, não pode se reduzir a uma 

série finita de manifestações, porque  cada uma delas é uma relação com um sujeito em 

perpétua mudança‖ (SARTRE, 2013, p. 17; grifo do autor), pois conforme já dizia La Blache 

(1954, p. 36), ―um objeto isolado pouco nos diz; mas já coleções
25

 da mesma providência nos 

permitem discernir uma sigla comum, e dão, viva e direta, a sensação do meio‖. 

A localização no sentido qualitativo, relativo e não no sentido de coordenadas 

geográficas, mas fundamento geográfico do ser é premissa fundamental para a existência e a 

maneira como existe o processo de expansão geográfica dos serviços bancários. Assim, 

existência é sinônimo de geografia, de espaço geográfico, uma vez que só se é em onde, ou 

                                                           
25

 Entenda-se por coleções amarrações internas em termos de imbricação de funções/relações/ocorrências e não 

coisas postas lado a lado para deduções lógicas. 
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seja, ―é na localização que o ser se vê determinado por uma específica Geografia. É quando 

podemos ver a Geografia como categoria da existência‖ (MARTINS, 2007, p. 48), pois ―[...] 

as coisas estão no espaço e no tempo. Espaço e tempo formam um quadro, um domínio-de-

ordenação, com a ajuda do qual fixamos e indicamos o espaço e o momento-de-tempo das 

coisas individuais‖ (HEIDEGGER, 2002, p. 27). 

Esse mundo material resultado e condição da/para a existência da sociedade, esses 

objetos externos ao/para homem, são coisas que têm valor, utilidade. Como já dizia Marx 

(1996, p. 48): ―nenhuma coisa pode ser valor se não é objeto útil‖. Resultante do trabalho 

humano, isso foi chamado de mercadoria, isto é, objetos externos que satisfazem as 

necessidades do homem enquanto ser social (MARX, 1996, p. 41). A esse respeito, acrescenta 

ainda Marx (1996, p. 50): ―o trabalho como criador de valôres-de-uso, como trabalho útil, é 

inseparável da existência do homem, - quaisquer que sejam as formas de sociedade, - é 

necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio material entre o homem e a natureza e, 

portanto, de manter a vida humana‖ (MARX, 1996, p. 50). Já que nisso tudo ocorre a 

necessidade da moeda/dinheiro torna-se fundamental as relações com os bancos e seus 

serviços. Daí, cada vez mais expandirem-se, geograficamente, esses serviços, através dos usos 

dos lugares por meio dos diversos fixos bancários (agências, postos e correspondentes), o que 

para existirem neste meio, objetivam seus conteúdos de existência, tomando os lugares como 

campo a ser ―preenchido‖ e usado por essas materialidades e estratégias.  

Isso possibilita compreender que, através da ação, os bancos transformam um prático-

inerte (SARTRE, 2002, p. 889), uma extensão herdada, como por exemplo, os 

estabelecimentos comerciais e outras instituições onde se instalam os chamados 

correspondentes, em ambientes favoráveis à sua (re)produção. Quando há o encontro das 

possibilidades (correspondentes) com o que já existe (pontos comerciais de varejo e de 

serviços, agências dos Correios e casas lotéricas), passa a existir, no lugar, novas existências, 

reconfigurando as formas-conteúdo, passando a coexistirem ações e objetos atípicos de 

outrora naquele local.  

Nesse sentido, é a existência em situação, isto é, em relação a outras manifestações do 

Ser-do-homem e do mundo, que deve interessar à Geografia neste século XXI, pois os 

projetos dos atores diversos do espaço geográfico se realizam nos lugares, desvelando suas 

situações concretas, particulares a partir de arranjos, de nexos cada vez mais profundos que 

formam esse complexo geográfico que ―[...] se exprime antes de tudo na paisagem [...], 

[embora] nem sempre nela se encontrarão expressos com clareza os modos de pensar, as 
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estruturas financeiras, que são, entretanto, parcelas apreciáveis do complexo geográfico‖ 

(MONBEIG, 1957, p. 11). 

Toda essa reflexão possibilita pensar crítica e radicalmente a totalidade. A totalidade 

não como o dar conta de tudo, mas a partir da disciplina Geografia compreender o 

funcionamento da sociedade em sua expressão espacial, ou pelo menos tentar. Pensar de 

forma crítica é julgar e reconhecer a dinâmica legítima através do estabelecimento de critérios 

de análise e, radicalmente no sentido de buscar ir à raiz das coisas, dos fatos, dos processos, 

não ficar na abstração e sim buscar a natureza da manifestação empírica da realidade do 

homem em sociedade, que se (re)faz a partir de uma ordem espacial criada.  Para o geógrafo, 

a busca pelos elementos da ordem espacial vigente deve ser a práxis, buscando pensar um 

sistema de ideias no qual o espaço geográfico seja pensando como um vir-a-ser, uma 

totalidade-em-totalização (SARTRE, 2002). 

Com a expansão geográfica dos serviços bancários se percebe uma aliança entre 

objetos técnicos
26

 precisos ou ―concretos‖ (SIMONDON, 2007, p. 45), ações pragmáticas e 

um sistema de normas precisas constituindo uma situação de coexistência, mistura ou 

hibridação de materialidades e formas de organização. Daí a geografia ser uma tentativa de 

interpretação dessa situação, pois ―[...] uma situação inclui as suas heranças, através da 

materialidade e da iconografia, por intermédio do jogo dialético entre o que deixou de ser e o 

que quer ser. Isto é que é o presente‖ (SANTOS, 1989, p. 420).  

Nesse sentido, tem-se de um lado, uma equipação dos lugares com objetos técnicos em 

camadas, que convocam novos objetos, novas solidariedades técnicas entre pontos escolhidos 

para o desenvolvimento mais eficiente das atividades bancárias e de outro lado, ações também 

sistêmicas que sem as quais essa materialidade não teria significado, pois ―as ações não se dão 

isoladamente, [...] operam no seio de organizações de hierarquia diversa‖ (SILVEIRA, 2000, 

p. 24). Por isso, organizações a exemplo dos bancos e as ações que deles emanam mediarem-

se por normas e objetos técnicos, no sentido de dar ao funcionamento de suas atividades 

maior fluidez, o que cria um conjunto de localizações seletivas, configurando áreas de maior e 
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 ―El objeto técnico existe entonces como tipo especifico obtenido al término de una serie convergente. Esta 

serie va del modo abstracto al modo concreto: tiende hacia un estado que haria del ser técnico un sistema 

enteramente coherente consigo mismo, enteramente unificado‖ (SIMONDON, 2007, p. 45). Tradução livre: [―O 

objeto técnico existe, então, como tipo específico obtido ao término de uma série convergente. Esta série vai do 

modo abstrato ao modo concreto: tende para um estado que faria do ser técnico um sistema inteiramente coerente 

consigo mesmo, inteiramente unificado‖]. 
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menor densidade de serviços bancários, um espaço de pontos criados, em que se convergem 

as funções nele planejadas e aquelas realmente necessárias. 

Constitutiva de uma totalidade maior que é o espaço geográfico, a expansão dos 

serviços bancários e financeiros, para ser compreendida, exige essa subdivisão da totalidade-

em-totalização em estruturas significativas também em movimento: sistemas de objetos e 

sistemas de ações decorrentes do ―fenômeno técnico‖ (SANTOS, 2009a, p. 23). Estas, por sua 

vez, poderiam ser entendidas, do ponto de vista operacional, a partir de um conjunto de 

elementos, conceitos e categorias de análise, pois é aí que o esquema tem significância por 

levar em consideração múltiplas manifestações da materialidade e da ação do fenômeno 

pesquisado constitutiva do ―mundo contemporâneo‖ (SILVEIRA, 2000, p. 25). Essas 

estruturas são o próprio processo histórico que muda continuamente, já que é totalização 

(SARTRE, 2002), isto é, o ser da sociedade. ―Daí que a totalidade seja, ontologicamente, um 

instante e, portanto, possa ser, metodologicamente, entendida como um corte, como um 

artifício em favor do entendimento analítico‖ (SILVEIRA, 2000, p. 26). 

A expansão geográfica dos serviços bancários, ao materializar-se nos lugares, forma 

uma estrutura material e normativo-organizacional compondo uma trama, uma ordem 

espacial, uma situação do momento. É um processo impulsionado pela necessidade da ordem 

existencial do momento, que faz operar novas ações a partir da incorporação de novos 

objetos, por um lado, destinados às necessidades de fluidez da realização das atividades (dos 

serviços) e, por outro, reguladores de uma divisão territorial do trabalho prenhe de 

necessidades criadas e manifestadas no consumo e constitutivas da ―[...] história una e 

contraditória dos objetos e das ações‖ (SILVEIRA, 2000, p. 26). Constitutivas, no sentido da 

ordem coexistencial das estruturas percebidas nos pedaços temporais coerentes empiricizados.  

Por tudo isso, restam os instrumentos conceituais e categóricos de apreensão dessa 

manifestação local e global mediada pela formação socioespacial a partir de um enfoque 

processual, buscando captar a funcionalização do evento estudado entedendo, assim, a 

ininterrupta ―[...] racionalização do espaço, cujo ato de império é a criação de áreas de 

densidades técnicas, informacionais e normativas distintas‖ (SILVEIRA, 2000, p. 26) e 

também bancárias e financeiras. Para não perder de vista a totalidade é necessário situar a 

discussão no plano do existir humano e na seleção de variáveis explicativas do fenômeno. Por 

isso, a necessidade, para sua compreensão, do ponto de vista operacional, metodológico, de 

alguns elementos, conceitos e categorias de análise. 
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1.1 Para Compreender a Relação Bancos e Espaço Geográfico: Elementos, 

Conceitos e Categorias de Análise 

 

A compreensão da relação bancos e espaço geográfico pressupõe, no plano da 

construção metodológica, um esforço de seleção de alguns elementos, conceitos e categorias 

de análise, ―[...] como um concreto pensado, capaz de incluir o chamado real num prévio 

sistema de idéias‖ (SILVEIRA, 1999a, p. 24). Olhados por esse ângulo, todos esses elementos 

constitutivos do método de abordagem do fenômeno em estudo devem aproximar-se o 

máximo possível desse real, já que ―os diversos elementos‖ – da situação geográfica 

encontrada pela expansão geográfica dos serviços bancários – ―agem em conjunto para definir 

uma situação geográfica, reforçando-se ou contrariando-se uns aos outros‖ (GEORGE, 1969, 

p. 14), devendo-se o pesquisador, em seu percurso metodológico ―[...] escolher os elementos 

que lhe parecerem fundamentais e, a partir deles, descobrir o complexo de relações‖, 

conforme ensina Silveira (1999a, p. 24). 

A expansão geográfica dos serviços bancários é resultante de um feixe de 

desdobramento de possibilidades formado de existências materiais e imateriais. Resulta das 

inovações técnicas, normativas, das intenções das instituições bancárias, das políticas do 

Estado, das formas-conteúdos dos lugares, modificando o dinamismo preexistente nesses 

lugares e criando uma nova organização das variáveis do Lugar, já que são de natureza do 

sistema de ações e objetos
27

, o que tornam-se incompreensíveis sem os elementos, conceitos e 

categorias, portanto estruturas do método bem selecionadas.  

Desenvolvida não apenas sobre bases novas, mas também sobre heranças materiais e 

organizacionais constituindo, pois, um processo que envolve ―heranças socioespaciais e 

advento de novas variáveis‖ (SILVEIRA, 2010a, p. 76), a expansão geográfica dos serviços 

bancários constitui um novo arranjo existencial de produção da vida, atendendo novas ações e 

implantando novos objetos para atender novas racionalidades, novas intencionalidades, novos 

futuros que se fazem por esses atores, evidenciando uma nova divisão territorial do trabalho 
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 ―Os objetos e as ações que participam da construção e reconstrução da situação têm raramente a mesma idade 

e a mesma intencionalidade. Por isso, a situação geográfica pode ser vista, também, como o movimento do 

diverso buscando uma maior diferenciação e especialização a partir de comandos progressivamente unificados‖ 

(SILVEIRA, 1999a, p. 25). 
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bancário. Daí uma proposta de análise que seja analítica das existências, que possibilite ―[...] 

encontrar as mediações entre o mundo, seus eventos e a vida nos lugares‖ (SILVEIRA, 1999a, 

p. 26), uma vez que, da combinação de objetos técnicos, ações, normas, agentes, escalas, 

ideologias, intencionalidades, técnica, resultam as formas de vida concretas nos lugares, que 

não se fazem, nas sociedades capitalistas, sem a interação entre Mercado e Estado, novo e 

velho, interno e externo (SANTOS, 2008d), (re)criados a cada situação, possibilitando pensar-

se a situação presente e as possibilidades possíveis (SILVEIRA, 1999a), o futuro (SARTRE, 

1980). 

Para tanto, antes de tudo, há de se destacar alguns elementos do espaço, sempre que se 

fizer conveniente e oportuno, levando-se em conta as esferas: social, política e econômica. De 

acordo com Santos (2008d, p. 16), os elementos do espaço são ―os homens, as firmas, as 

instituições, o chamado meio ecológico e as infra-estruturas‖. Com base nesse pressuposto, 

esta pesquisa considera os seguintes elementos do espaço constitutivos da relação bancos-

território:  

1) o homem (sociedade, atores) – são os consumidores dos serviços e produtos 

bancários oferecidos pelos diversos fixos bancários: agências, postos e correspondentes;  

2) as instituições (normas e leis) – o Estado, a Federação Brasileira dos Bancos 

(FEBRABAN), o Banco Central do Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE);  

3) as firmas (capital e capacidade produtiva) – são os próprios bancos aqui 

considerados: Banco do Brasil, Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal; e as  

4) infraestruturas (produto do trabalho humano), que segundo Santos (2008d, p. 17) 

encontram-se ―[...] materializad[as] e geografizad[as] na forma de casas, plantações, caminhos 

etc.‖. Referem-se, nesta pesquisa, aos pontos comerciais e de prestação de serviços bancários 

ao público, que funcionam como correspondentes, como por exemplo, mercadinhos, lojas de 

móveis, agências dos correios, casas lotéricas etc. 

Somam-se a esses algumas categorias e conceitos analíticos, a fim de explicitarem-se 

melhor as bases de pensamento em que se fundamenta. Sobre categorias e conceitos, a 

Geografia é carecedora de uma discussão aprofundada. Não é intensão aqui fazer isso, mas 

acha-se por bem tecer alguns comentários sobre essa discussão, antes de definir o que toma-se 

por categorias e conceitos, uma vez que ―a questão que se coloca é, pois, sobretudo, uma 

questão de método, isto é, da construção de um sistema intelectual que permita, 
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analiticamente, abordar uma realidade, a partir de um ponto de vista‖ (SANTOS, 2009a, p. 

77). 

Comungando com Bernardes (2011, p. 165), defende-se que ―indicar uma definição do 

que é categoria e, por conseguinte, conceito é antes de tudo colocar em discussão dois 

instrumentos intelectuais imprescindíveis a qualquer teoria‖. Já para Gomes (2009, p. 22), 

―toda ciência para Kant deve desenvolver e trabalhar a partir de categorias gerais que, aliás, 

são elas que conformam nossa percepção e nosso entendimento‖. Mas o que é categoria? O 

que é conceito?  

Uma resposta clara encontra-se em Silva (1986, p. 28), quando afirma que ―a categoria 

define os modos de ser, enquanto o conceito define a idéia ou conjunto de idéias a respeito de 

alguma coisa ou fenômeno.‖ Percebe-se com isso, que a categoria é uma certa definição dos 

modos de ser do ser-no-mundo. É aquilo que é fundamental. É, pois, aquilo que define a 

natureza de alguma coisa. No caso desta pesquisa seria, por exemplo, a técnica e as normas, 

constitutivas do processo de territorialização bancário e o conteúdo existencial dos lugares (a 

população e o seu modo de existência). Já o conceito significa características gerais de certo 

objeto. É uma representação do objeto. Assim, categoria e conceito nada mais são do que 

instrumentos teóricos válidos dentro de uma teoria e método de análises, o que significa que 

para conhecer a realidade fenomênica a partir do conhecimento científico, tornam-se 

necessários categorias e conceitos. 

Se o mundo é tomado como ser-do-homem, o pesquisador toma Espaço como 

categoria e ―[...] se coloca como uma espécie de ser ausente para o mundo, no intuito de 

entender as múltiplas características do mundo que ele analisa‖ (BERNARDES, 2011, p. 

171), expressas na manifestação fenomênica das ocorrências espaciais, a partir do 

desdobramento de possibilidades. Por meio do entendimento do ser-no-mundo, Espaço, 

Paisagem, Região, Território e Lugar são, de fato, categorias geográficas, no sentido de que, 

antes de tudo, são facetas da relação do homem entre si e com o substrato espacial material, 

tendo nesse processo existencialista o homem como elemento central, os objetos e as ações 

como categorias e o meio como principal conceito, pois a partir da totalidade homem-meio, 

ou seja, do homem sendo no/com o mundo, derivam-se as categorias de análise constitutivas 

das categorias geográficas (em especial nesta pesquisa o território).  

Conclui-se que as categorias indicam o Ser, ao passo que os conceitos correspondem à 

Existência. Feita essa distinção, e tomando-se Santos (2009a) e Contel (2006) como 
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referências principais, listam-se como categorias de análise e pressupostos de método que 

possibilitam com mais firmeza compreender o processo de territorialização dos serviços 

bancários no Rio Grande do Norte as seguintes: periodização, ação, técnica, evento, norma, 

verticalidade, rede, totalidade e forma-conteúdo, todas elas encontam-se distribuídas ao longo 

deste trabalho. Isso revela, portanto, modos de ser da totalidade desse processo territorial, 

constituindo-se em pressupostos de método fundamentais. Como diria Santos (1984, p. 16), 

pouco importa a denominação, mas o que vale ―[...] é encontrar as categorias de análise que 

permitem o seu conhecimento sistemático, isto é, a possibilidade de propor análise e uma 

síntese cujos elementos constituintes sejam os mesmos‖. Em outras palavras, é preciso tornar 

operacional a realização da pesquisa e, consequentemente, a compreensão do ―objeto‖ e tema 

em estudo. 

De acordo com MacDowell (1993, p. 163), ―se o sentido de ser é dado em uma 

compreensão do ser, e se o homem e seu compreender são essencialmente temporais, a idéia 

de ser deve estar também em íntima relação com o tempo. De fato, o tempo é o horizonte da 

compreensão do ser em geral‖. Nesse sentido, mais que um pressuposto de método 

(CONTEL, 2006) e menos que uma categoria, a Periodização
28

 é fundamental à compreensão 

do fenômeno da expansão dos serviços bancários e financeiros no Rio Grande do Norte, pois 

não há ―[...] juicio que sea absolutamente válido sin limitaciones de tiempo y espacio‖ 

(BARAN, 1968, p. 16; grifo do autor), ou como diria Santos (2008d, p. 13): ―[...] a análise 

qualquer que seja, exige uma periodização, sob pena de errarmos freqüentemente em nosso 

esforço interpretativo‖, pois ―a cada período podemos, assim, perguntar-nos o que é novo no 

espaço e como se combina com o que já existe‖ (SANTOS; SILVEIRA, 2002, p. 11). Ou seja, 

a periodização possibilita perceber no fenômeno ―[...] suas continuidades e rupturas‖ 

(GOMES, 2013, p. 52), mas acima de tudo, as coexistências enquanto simultaneidade de 

sistemas de objetos e ações. 

Isso leva à preocupação com os processos, pois ―é a preocupação com o processo e 

com a periodização que permite não apenas o conhecimento da dinâmica do presente mas a 

                                                           
28

 Embora a periodização seja uma convenção artificial para efeitos analíticos, é preciso sempre ter o cuidado de 

não se generalizar, pois ―[...] partir de uma classificação, nesse caso de uma periodização, e depois procurar 

episódios que se ajustam às características descritas no período, parece ser um grave equívoco metodológico‖ 

(GOMES, 2013, p. 241-242), mas trazer a periodização como um olhar o sistema indissociável de sistemas de 

objetos e ações característicos do fenômeno em um dado momento parece ser o caminho mais apropriado. Não 

pedaços de tempo com conteúdo vazio, apenas datados, mas um olhar atento à técnica do momento, pois para se 

compreender processos ―we cannot not periodize‖ (JAMESON, 2002, p. 29), ou seja, não podemos não 

periodizar. 
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percepção, ainda que mais ou menos nebulosa, do futuro‖ (SANTOS, 1989, p. 432). A busca 

pela elucidação dos processos deve ser considerada de forma indissociável do projeto de 

existência humana que envolve sua criação socioespacial. Assim, é que, ―cada período é 

caracterizado pela existência de um conjunto coerente de elementos de ordem econômica, 

social, política e moral, que constituem um verdadeiro sistema‖ (SANTOS, 1979, p. 25; 

2008d; 2012), sendo ainda cada período considerado ―[...] como um segmento homogêneo de 

tempo histórico, em que as variáveis se mantêm em equilíbrio no interior de uma mesma 

combinação‖ (SANTOS, 1979, p. 26), já que o Ser constitui-se essencialmente por-Ser, ou 

como diria Castoriadis (1987, p. 225): ―[...] o Ser está, essencialmente, por-Ser‖, 

demandando, portanto, tempo, diversos estratos em ação simultânea. 

Cada época é uma combinação específica de técnicas. Atualmente, tem-se o período 

técnico-científico-informacional, período do espaço geográfico em totalização, propulsor de 

um meio de mesmo nome, cuja presença da técnica, da ciência e da informação é uma 

constante em todas as instâncias socioespaciais, construindo-se, segundo Santos (1994a; 

2008c; 2009a) e Santos e Silveira (2002), após a Segunda Guerra Mundial e acentuando-se a 

partir da década de 1970, cujas variáveis possibilitam a simultaneidade do dinheiro em todos 

os lugares. 

Por fim, a categoria periodização é importante também porque possibilita identificar 

com mais clareza a dialética, isto é, ―[...] a lei da totalização que faz com que existam vários 

coletivos, várias sociedades, uma história, isto é, realidades que se impõem aos indivíduos 

[...] tecida por milhões de atos individuais‖ (SARTRE, 2002, p. 156; grifos do autor). 

De acordo com esse autor, ao contestar a dualidade de potência e ato da física 

aristotélica, ―tudo está em ato‖ (SARTRE, 2013, p. 16), o que leva-se, nesta pesquisa, a tomar 

como segunda categoria de análise a Ação, sobretudo a ação enquanto atos politicamente 

pensados; intencionalidade; desdobramento de possibilidades, que visa o futuro, pois ―[...] a 

ação humana é transcendente, quer dizer, visa sempre um objeto futuro a partir do presente 

onde a concebemos e onde tentamos realizá-la. A ação humana coloca seu fim, sua realização 

no futuro‖ (SARTRE, 1980, p. 18), pois ―só o ato permite o homem viver‖ (SARTRE, 1984, 

p. 15) e, portanto, geograficizar-se. 

Sabendo que ―a existência é tecida por relações, [...] um vasto complexo relacional‖ 

(RAFFESTIN, 1993, p. 31), e que o espaço geográfico é ―[...] um conjunto indissociável de 

sistemas de objetos e de sistemas de ações‖ (SANTOS, 2009a, p. 21) em totalizações, levar 
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em conta as ações como categoria de análise do fenômeno investigado é fundamental, pois o 

homem, a partir do momento em que tornou sua vida ―[...] um intervalo de tempo em que ele 

tem algo a fazer, refreando o gozo dos bens terrestres e a contemplação, a ética judaico-cristã, 

sem o procurar expressamente, lançou as inteligências e energias humanas num ascetismo do 

agir, na exploração [...]‖ (DARDEL, 2011, p. 71) produzindo, assim, Geografias. 

Mas, como apreender as ações no âmbito do espaço geográfico? A partir do 

entendimento de que o homem não é um ser-em-si, mas um ser-em-ato. Lendo Sartre (1984; 

2002) percebe-se que o homem só ―é‖ quando age, já que o homem é aquilo que ele faz de si 

mesmo. E o seu fazer-se é algo essencialmente geográfico, pois é espacial.  

Por meio da liberdade humana, as ações não são orientadas por leis universais, exceto 

quando se fala de uma sociedade qualquer e da questão das normas a ela inerentes, haja vista 

ser o próprio homem em grupo, em deliberação, que cria suas leis por meio de sua liberdade, 

que é, segundo o existencialismo sartreano, o princípio universal, visto que ao homem não é 

possível evitar a escolha de uma coisa qualquer, no sentido de que a não-escolha é 

precisamente uma escolha (SARTRE, 1984, p. 9). Portanto, decidir não agir já é agir 

efetivamente de maneira livre com/nesse espaço geográfico, pois ―o homem nunca é 

completamente passivo [...]‖ (BRUNHES, 1962, p. 441). 

Segundo Antonio Christofoletti, Leonard Guelke em seu artigo: An idealist alternative 

in human Geography (1974), ―[...] observa que o geógrafo humano está interessado 

principalmente na forma pela qual uma ação possa se desenrolar [...]‖ (CHRISTOFOLETTI, 

1982, p. 25). Foi nessa perspectiva que Werlen (1993) em seu Society, Action and Space: an 

alternative human geography, discutindo as ―social theories of action‖ e ―the space of social 

action‖ buscou justificar a incorporação da ação no discurso teórico da Geografia Humana. 

Apesar disso, Milton Santos, em 1994, vai criticar apenas o levar-se em consideração 

as ações, pois entende que é preciso ―[...] rejeitar o dualismo da aparência e da essência‖ 

(SARTRE, 2013, p. 16). Na quarta parte de sua obra Técnica, Espaço, Tempo: globalização e 

meio técnico científico informacioanal, escreve: ―o espaço: sistemas de objetos, sistemas de 

ações‖ (SANTOS, 2008c, p. 85), propondo que sejam incorporadas, nos aspectos 

constitutivos do espaço geográfico, tanto as ações, quanto os objetos técnicos resultantes e 

dotados de intencionalidade extrema, afirmando que ―os sistemas de objetos não funcionam e 

não têm realidade filosófica, isto é, não nos permitem conhecimentos, se os vemos separados 

dos sistemas de ações. Os sistemas de ações também não se dão sem os sistemas de objetos‖ 
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(SANTOS, 2008c, p. 86), pois conforme já afirmava Marcuse (1968, p. 89) ―as necessidades 

existenciais da sociedade dirigem-se aos objetos, cujo provimento é necessário para a 

subsistência, formação ou prosseguimento do seu ser‖.  

Assim, essa proposta de Milton Santos possibilita compreender o processo de 

totalização da sociedade. Segundo ele, ―em qualquer momento, o ponto de partida é a 

sociedade humana em processo, isto é, realizando-se. Essa realização se dá sobre uma base 

material: o espaço e seu uso; o tempo e seu uso; a materialidade e suas diversas formas; as 

ações e suas diversas feições‖ (SANTOS, 2009a, p. 54). O movimento da sociedade e dos 

atores que a constitui, tais como o Estado, as empresas, os partidos políticos, os indivíduos, os 

bancos leva, portanto, uma operacionalização, considerando a localização e a materialidade 

dos sistemas técnicos à disposição de cada ator. 

No entanto, uma operacionalidade consistente quanto à compreensão e apreensão das 

ações encontra-se em Raffestin (1993, p. 40), que, baseado na obra de A. J. Greimas (1976, p. 

96-98): Sémiotique et sciences sociales, procurou ―[...] distinguir dois tipos de atores 

coletivos‖, nos quais incluem-se as ações também: 1) os sintagmáticos, que ―realizam um 

programa‖ e 2) os paradigmáticos, aqueles que não se encontram integrados ―num processo 

programado‖.  

No primeiro tipo – os sintagmáticos – inserem-se os atores que possuem interesses 

organizados, como por exemplo, ―[...] todas as organizações, da família ao Estado, passando 

pelos partidos, pelas igrejas e as empresas‖ (RAFFESTIN, 1993, p. 40), das quais destacam-

se os bancos e seus diversos fixos bancários presentes nas cidades de economia de mercado, 

em que a ação aí verificada ―[...] é a execução de um ato projetado‖ (SANTOS, 2009a, p. 78), 

amparado por normas específicas, cujas práticas são normatizadoras, o que significa que a 

energia que move as ações desses atores são as normas e intenções, no sentido de que ―o 

projeto inclui conhecer, de antemão, o que fazer, como fazer, o conjunto de tarefas e suas 

etapas, isto é, sua ordem (SANTOS, 2009a, p. 79).  

No segundo tipo – os paradigmáticos – inserem-se os atores que ―não estão integrados 

num processo programado‖ (RAFFESTIN, 1993, p. 41), ou seja, é a população em geral, essa 

―[...] pluralidade de homens e mulheres que têm em comum o fato de estarem fixados numa 

porção da terra‖. Assim, essa ―‗coleção de seres humanos‘ é um trunfo, um recurso para o 

Estado, para as empresas‖ (RAFFESTIN, 1993, p. 41), como é o caso, mas não apenas, da 

população de baixa renda brasileira, antes não visada para dá lucro aos bancos, agora particípe 
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de forma mais direta dos circuitos das finanças, que através da busca constante dos atores 

bancários, políticos e econômicos de quererem livrar-se das sucessivas crises que os assolam 

constantemente, neste século XXI, são elementos do conteúdo existencial dos lugares visados 

por esses atores do circuito superior da economia urbana, o que ―[...] amplia a força da 

estrutura‖ (SANTOS, 2006, p. 25).  

Tal constatação reforça ainda mais a necessidade de ―uma epistemologia 

existencialista‖ (SANTOS, 2006, p. 25) do território, no sentido de que o movimento 

coexistencial, desigual e combinado, uno e contraditório, não tem sentido sem a busca por 

quem regula, como regula, por que e para que regula. Por isso ser importante, na pesquisa 

geográfica, além de se buscar saber a localização das atividades (localização do fenômeno) (o 

onde?), se querer saber também as maneiras e as justificativas das ações que envolvem o 

fenômeno (o como?, o por quê?); buscar querer saber ainda quem são os atores (o quem?). 

Soma-se a isso, a busca pelo tempo que promove as novas significações das ações (o 

quando?). Tudo isso deslocado de um esforço de interpretação que deixe de lado as 

finalidades (para quê?) torna a pesquisa defeituosa, deslocada do plano existencial.  

Portanto, quando se falar em ação como variável chave do espaço geográfico e do 

processo de expansão geográfica dos serviços bancários, é preciso, concomitantemente, levar 

em consideração esses dois tipos de atores, pois considerá-los explica o tipo de 

intencionalidade e técnica que possibilita a manifestação e existência de ambos, já que ―a 

intencionalidade revela a importância das finalidades, e a resistência exprime o caráter 

dissimétrico que quase sempre caracteriza as relações‖ (RAFESTIN, 1993, p. 53). Dessa 

forma, as ações são importantes no estudo do objeto e tema de estudo desta tese, 

possibilitando compreender a funcionalidade dos sistemas de engenharia, sistemas de objetos, 

as redes e as outras materialidades do espaço inerentes à expansão dos serviços bancários no 

estado do Rio Grande do Norte. 

Outra categoria de análise geográfica importante é o Evento, pois ―a categoria evento 

une o mundo e o lugar, o tempo e o espaço‖ (SANTOS, 1999a, p. 7). Para Whitehead (1919, 

p. 61), ―events are essentially elements of actuality‖. Já Santos (2009a, p. 147), tomando por 

base Braian Berry assevera que ―evento e ação são sinônimos‖, uma vez que ―os eventos [...] 

supõem a ação humana‖. Berry (1972, p. 12) afirma que ―as ações individuais são, 

naturalmente, muito variadas e é útil pensar-se nelas como eventos que, em seqüências 

repetitivas ou cumulativas, contribuem para processos espaciais de uma das três espécies‖, 

quais sejam:  
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a) Manutenção de sistema, isto é, eventos que, ―ou mantém o sistema em 

funcionamento ou, [...] procuram eliminar as disfunções percebidas‖. Exemplo disso são as 

políticas de transferência de renda do Governo Federal, que impulsionaram a expansão 

geográfica de serviços bancários.  

b) Evolutivo, são os eventos que ―[...] produzem crescimento e mudança [...] no 

sistema‖. Exemplo é o advento das condicionantes técnicas, sobretudo as técnicas de 

informação e comunicação amparadas na informática e na tecnologia de satélite propulsivas 

da expansão geográfica dos serviços bancários.  

c) Revolucionário, são os eventos ―[...] que transformam o sistema pela redefinição de 

seus membros, limites, estilos e tipos de interações‖, (BERRY, 1972, p. 12). Exemplo disso 

são as normas, que possibilitaram a expansão dos serviços bancários fazendo com que 

pudessem ser ―ofertados‖ em estabelecimentos do comércio varejista, casas lotéricas, 

agências dos Correios etc. e o acesso a esses serviços através da internet em computadores e 

aparelhos celulares. 

O evento é, pois, o amálgama entre aquilo que pode ser possível (as possibilidades do 

período) e o que realmente existe (o prático-inerte). Disso surge o fato dos lugares serem 

distintos, pois ―nem todas as técnicas, nem todas as informações, nem todas as manifestações 

das finanças chegam a todos os lugares‖ (SILVEIRA, 2006, p. 88).  

De acordo com Santos (2009a), há eventos que são capazes de produzir solidariedade 

orgânica e outros são capazes de produzir solidariedade organizacional, no sentido de que 

―[...] se impõem arranjos organizacionais, criadores de uma coesão organizacional baseada em 

racionalidades de origens distantes, mas que se tornam um dos fundamentos da sua existência 

e definição‖ (SANTOS, 2009a, p. 285). Isso implica olhar os lugares a partir de sua 

funcionalidade perante os usos que atores fazem deles, pois a funcionalidade ―[...] não 

qualifica de modo algum aquilo que se adapta a um fim, mas aquilo que se adapta a uma 

ordem ou a um sistema: a funcionalidade é a faculdade de se integrar em um conjunto‖ 

(BAUDRILLARD, 2008, p. 70).  

Por essa razão, a Norma é uma quarta categoria de análise fundamental no estudo da 

expansão geográfica dos serviços bancários e financeiros e sua relação com o território 

potiguar. Não é a toa que Contel (2006) a tomou como um dos eixos estruturantes na 

explicação das topologias bancárias no Brasil. Enquanto leis e/ou regras criadas pelo Estado 

e suas instituições regulam as ações dos elementos do espaço, facultando ou não a 
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geografização dos eventos no território. Juntamente com as outras categorias destacadas 

anteriormente, a ―norma‖ (SANTOS, 2005b, p. 13) é uma categoria fundamental no 

conhecimento e compreensão do espaço geográfico, já que ajuda no desvelamento dos 

processos, pois através dela entende-se como as materialidades se desdobram em ações e as 

ações em materialidades. Dessa forma, norma é aqui entendida como as ações políticas e/ou 

institucionais, criadas e implementadas para regular as ações e os eventos territoriais. Em 

outras palavras, ―[...] a norma é geneticamente uma ação e morfologicamente uma densidade, 

uma forma‖ (SILVEIRA, 1999b, p. 257). 

Uma quinta categoria de análise comum aos processos ligados à financeirização do 

território e da sociedade (SANTOS, SILVEIRA, 2002) potiguar e geral seria as 

Verticalidades. Tratam-se de comandos constituindo ―[...] pontos no espaço que, separados 

uns dos outros, asseguram o funcionamento global da sociedade e da economia‖ (SANTOS, 

2009a, p. 284). Seriam relações constitutivas do território, que conformadas, hierarquizam os 

espaços, fazendo imperar as racionalidades de origem distante, constituídas de ordens 

estranhas ao lugar, produzindo um efeito desintegrador das solidariedades locais e/ou dando a 

elas novas realidades funcionais, as deixando com uma perda relativa da capacidade de gestão 

da vida local, mas obediente às ordens externas.  

As verticalidades são, portanto, as relações econômicas, políticas, sociais e culturais 

que se estabelecem entre lugares, regiões, tendo um raio de alcance mundializado em termos 

de relações. Exemplo disso são as ações do Banco Mundial, vistas mais adiante, com relação 

ao Sistema Financeiro Nacional. As políticas sociais de transferência de renda configuradas 

no Brasil, extremamente ligadas ao surgimento dos correspondentes, têm suas relações com 

ordens externas configuradas, sobremaneira, pelas políticas do Banco Mundial, fato que se 

insere no movimento das verticalidades enquanto ―vetores de uma racionalidade superior e do 

discurso pragmático dos setores hegemônicos, criando um cotidiano obediente e disciplinado‖ 

(SANTOS, 2009a, p. 286). Tal realidade cria, portanto, relações sociais verticalizadas entre 

Estado e sociedade civil, algo parecido com a ideia de lugares que mandam e lugares que 

obedecem (SANTOS, SILVEIRA, 2002). 

A sexta categoria de análise indispensável à compreensão da expansão dos serviços 

bancários e financeiros no Rio Grande do Norte, por ser inerente à natureza do espaço 

geográfico (SANTOS, 2009a) e explicativa das relações com os lugares onde se instalam, é a 

Técnica, que propicia ao ser humano e às empresas/instituições (bancos) uma finalidade, ou 

seja, possibilita ser/estar sendo, além de permitir à pesquisa que se saiba quem são os atores e 
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os modos de usos do território, no sentido de desvelar como se dão esses usos, ―onde, por 

quem, por quê [e] para quê‖ (SANTOS; SILVEIRA, 2002, p. 11).  

Com Heidegger (2006) percebe-se que a técnica não seria outra coisa e não estaria em 

lugar algum, se não como algo que pudesse possibilitar ou conduzir a vida humana, vindo 

surgir com o próprio ser humano. O homem tendo de ser-no-mundo implica a técnica 

(ORTEGA Y GASSET, 1963), pois sem ela o homem não viveria, ou melhor, não existiria.  

O sentido do ser do homem está fadado àquilo que o torna diferente em relação aos 

outros entes e uma dessas possibilidades é a técnica, que segundo Santos (2009a, p. 186), sua 

influência ―[...] sobre o comportamento humano afeta as maneiras de pensar ‗[...]‖, ou seja, 

sua natureza
29

, logo implicando no modo de ser e estar do ser humano. Assim, a condição 

existencialista do homem está fundamentada na técnica, já que esta possibilita não apenas 

interação junto ao meio social e natural, mas a ―construção‖/existência do espaço geográfico, 

pois ―só o fenômeno técnico na sua total abrangência permite alcançar a noção de espaço 

geográfico‖ (SANTOS, 2009a, p. 37). 

 É, em parte, por meio dessa ―[...] fatalidade de nossa época, onde fatalidade significa 

o inevitável de um processo inexorável e incontornável‖ (HEIDEGGER, 2006, p. 28), que os 

bancos conseguem se expandir espacialmente, territorializando os lugares mais distantes dos 

circuitos dos serviços bancários, como é o caso da presença de três destes elementos do 

espaço geográfico constitutivos do circuito superior da economia urbana presentes em 

praticamente todo o estado do Rio Grande do Norte: o Banco do Brasil, a Caixa Econômica 

Federal e o Banco Bradesco. A influência dos serviços bancários na constituição do espaço 

geográfico está presente nas atividades econômicas, na cultura e na sociedade, pois é 

constitutiva dessas dimensões do existir humano ocidental, sobretudo na sociedade do 

presente, marcada pelas relações cada vez mais comerciais e de serviços.  

O advento de cada nova técnica não apenas conduz uma nova percepção do tempo, 

mas ―ela também obriga a um novo uso do tempo, a uma obediência cada vez mais estrita ao 

relógio, a um rigor de comportamento adaptado ao novo ritmo‖ (SANTOS, 2009a, p. 186), já 

                                                           
29

 Dissertando sobre o trabalho, que não se realiza sem a técnica, Karl Marx afirma: ―o trabalho é um processo 

entre o homem e a Natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 

metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele põe em 

movimento as forças naturais pertencentes a sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de 

apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, 

sobre a Natureza externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Atuando 

assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza‖ (MARX, 1983, 

p. 149). 
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que ela é uma forma também de desencobrimento, desencobrindo o que não se produz 

(HEIDEGGER, 2006), acelerando processos.  

Para Ortega Y Gasset (1963, p. 17), e concorda-se com ele, ―a técnica é o contrário da 

adaptação do sujeito ao meio, visto que é a adaptação do meio ao sujeito. Isto já bastaria para 

fazer-nos suspeitar que se trata de um movimento em direção inversa a todos os biológicos‖. 

A técnica é essa reação contra aquilo que está em nosso entorno, ―[...] esse não resignar [...], é 

o específico do homem‖ (ORTEGA Y GASSET, 1963, p. 18), configurada em um ―[...] 

esfôrço para poupar esfôrço ou [...] é um esfôrço menor com que evitamos um esfôrço muito 

maior‖ (ORTEGA Y GASSET, 1963, p. 31).  

Talvez seja por essas razões, que em seu O Espaço Geográfico como Categoria 

Filosófica, Santos (1988, p. 10) chamou a atenção para o que ele, em parceria com o geógrafo 

francês Jean Tricart, nos idos de 1958, propunham ser a Ciência geográfica considerada uma 

―filosofia das técnicas‖, pois ―num mundo em que as especializações se tornam regra, (e às 

vêzes necessidade em vista de ser impossível abarcar a gama cada vez mais extensa dos 

conhecimentos), a Geografia aparece como uma espécie de ‗filosofia das técnicas‘, pois 

estuda a realidade global‖ (SANTOS, TRICART, 1958, p. 6-7). Ou seja, ―desde, porém, que a 

natureza é uma natureza humanizada, a explicação não é física, mas social. A geografia deixa 

de ser uma parte da física, uma filosofia da natureza, para ser uma filosofia das técnicas‖ 

(SANTOS, 1988, p. 10), já que ―a técnica, ela própria, é um meio‖ (SANTOS, 2009a, p. 38), 

sendo preciso, conforme Prado Júnior (1987, p. 27), considerar que ―a técnica é um meio, e 

não um fim em si própria; e por isso somente vale em função do fim a que se destina e dos 

problemas concretos que com ela se objetiva resolver‖. Nessa perspectiva, mesmo os objetos 

naturais, se for considerado ―o critério do uso possível‖ (SANTOS, 2009a, p. 38), podem ser 

incluídos entre os objetos técnicos. 

Para Santos (2009a, p. 37) ―[...] a relação que se deve buscar, entre o espaço e o 

fenômeno técnico, é abrangente de todas as manifestações da técnica, incluídas as técnicas da 

própria ação‖. Pode-se concluir concordando com Ellul (1968, p. 2), que a técnica ―assume 

hoje em dia a totalidade das atividades do homem, e não apenas sua atividade produtora‖, 

como é o caso da expansão dos serviços bancários e financeiros, embora socioespacialmente 

desigual
30

, pois em sua essência, ―as técnicas são um conjunto de meios instrumentais e 
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 ―As ações não se localizam de forma cega. Os homens também não. O mesmo se dá com as instituições e 

infra-estruturas. É esse o próprio princípio da diferenciação entre lugares, produzindo combinações específicas 

em que as variáveis do todo se encontram de forma particular. Assim, os lugares reproduzem o País e o Mundo 
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sociais, com os quais o homem realiza sua vida, [existência] produz e, ao mesmo tempo, cria 

espaço‖ (SANTOS, 2009a, p. 29), que são, por natureza, constitutiva e existencialmente, 

desiguais. 

São pelas técnicas, que a relação sócio-espacial
31

 dada através de espaços 

descontínuos, isto é, a Rede tem possibilidade de se estabelecer, sendo aqui também 

considerada como uma categoria de análise indispensável à compreensão da expansão 

geográfica dos serviços bancários e financeiros, que embora praticamente todos os lugares 

tenham esses serviços, ainda são constitutivos de uma ordem hierárquica, que enquanto noção 

(a rede) é de uso antigo (MUSSO, 2004).  

Neste meio e período técnico-científico-informacional, o espaço geográfico é 

ordenado por um denso emaranhado de redes, dentre elas, aquelas formadas pelos bancos, nas 

quais ocorrem os mais variados fluxos, no sentido de que há uma necessidade, por parte 

dessas instituições, de suprimir todo obstáculo da ordem temporal e espacial quanto à livre 

circulação do dinheiro. É, diante disso, que ―criam-se objetos e lugares destinados a favorecer 

a fluidez‖ (SANTOS, 2009a, p. 274), a exemplo do que se percebe nas cidades potiguares 

quanto aos diversos tipos de fixos bancários, como agências, postos bancários, caixas 

eletrônicos, correspondentes bancários e os diversos arranjos técnico-comunicacionais ligados 

ao acesso dos serviços bancários através do computador e da telefonia móvel. 

Roberto Lobato Corrêa, grande conhecedor do tema das redes de cidades – redes 

urbanas – na geografia brasileira (SOUZA, 2013), também se preocupou em discernir redes 

do ponto de vista geográfico, afirmando (tomando por base K. J. Kansky) ser ―[...] ‗um 

conjunto de localizações geográficas interconectadas‘ entre si ‗por um certo número de 

ligações‘‖ (CORRÊA, 2010, p. 107).  

                                                                                                                                                                                     
segundo uma ordem. É essa ordem unitária que cria a diversidade, pois as determinações do todo se dão de 

forma diferente, quantitativa e qualitativamente, para cada lugar. Trata-se de uma evolução diacrônica, 

consagrando mudanças não homólogas do valor relativo de cada variável. O desenvolvimento desigual e 

combinado é, pois, uma ordem, cuja inteligência é apenas possível mediante o processo de totalização, isto é, o 

processo de transformação de uma totalidade em outra totalidade‖ (SANTOS, 2009a, p. 125). 

31
 Entende-se a expressão sócio-espacial (separada por hífen), neste caso, uma relação que, por levar em conta o 

sócio não desqualifica o espacial, mas indicar que ―[...] se está falando, direta e plenamente, também das relações 

sociais‖ (SOUZA, 2013, p. 16), que na sociedade do presente é constitutiva de objetos e ações cada vez mais 

técnicos-científico-informacionais (SANTOS, 2009a) de dinamização diversa, dentre eles os aparelhos celulares 

que possibilitam se ter acesso à serviços bancários e financeiros e estabelecer relações sócio-espaciais diversas, 

como se percebe, dentre outros, em Santos e Santos (2013). 
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Sendo aqui considerada uma infraestrutura que possibilita o fluxo de dinheiro, 

informação, serviços, a rede bancária é uma realidade ―constitutiva‖ (SARTRE, 2013, p. 24) 

do território, já que se têm diversos pontos de acesso ou pontos terminais, que como 

propriedade apresenta a conexidade entre esses pontos, solidarizando ou excluindo, 

ordenando ou excluindo (DIAS, 2009). A rede é, pois, uma forma particular de organização, e 

no âmbito dos processos de (des)integração e de exclusão espacial ela ―aparece como 

instrumento que viabiliza [...] duas estratégias: circular e comunicar‖ (DIAS, 2009, p. 147). 

O processo de expansão dos serviços bancários é cada vez mais estruturado e 

viabilizado em redes complexas de fluxos informacionais, comunicacionais, em relações de 

poder, combinando atividades em um comando central. Apesar disso, Santos (1994b, p. 16) 

adverte que é preciso ir além, afirmando que ―as redes [...] justifica[m] a expressão 

verticalidade. Mas além das redes, antes das redes, apesar das redes, depois das redes, com as 

redes, há o espaço banal, o espaço de todos, todo o espaço, porque as redes constituem apenas 

uma parte do espaço e o espaço de alguns‖. Nesse sentido, é preciso ater-se à totalidade, isto 

é, ao conjunto das relações essenciais do fenômeno pesquisado. 

Por esta razão, é que se deve, também, considerar a categoria Totalidade, pois ―o 

espaço não é o fundo nem a forma, mas a idealidade do fundo na medida em que é sempre 

capaz de desagregar-se em formas‖ (SARTRE, 2013, p. 247). É também por isso que ―as 

categorias de análise, formando sistema, devem esposar o conteúdo existencialista, isto é, 

devem refletir a própria ontologia do espaço, a partir de estruturas internas a ele‖ (SANTOS, 

2009a, p. 23), validando ainda mais o método, uma vez que a validade deste estar em 

clarificar a teoria diante da empiria (CARDOSO, 1971), mediante um conjunto de categorias 

de análise, que deem ―conta da multiplicidade e da diversidade de situações e de processos‖ 

(SANTOS, 2009a, p. 64), que envolvem o fenômeno. Assim, 

 

Não cremos, pois, que seja indispensável continuar buscando a definição de 

um objeto com existência separada, isto é, uma existência geográfica, um 

objeto geográfico em si. A partir do entendimento que tivermos do que deve 

ser objeto da disciplina geográfica, ficamos em condições de tratar, 

geograficamente, os objetos encontrados. Mas esta proposição restará 

tautológica, se não buscarmos as categorias analíticas que permitam rever o 

todo como realidade e como processo, como uma situação e como 

movimento. Trata-se de formular um sistema de conceitos (jamais um só 

conceito!) que dê conta do todo e das partes em sua interação (SANTOS, 

2009a, p. 77). 
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Pelo fato de se pensar o espaço geográfico como totalidade-em-totalização, levar-se 

em conta a categoria totalidade é importante, no sentido de que raros são ―[...] os objectos
32

 

que hoje se oferecem isolados, sem o contexto de objectos que os exprimem. [...] já não se 

refere a tal objecto na sua utilidade específica, mas ao conjunto de objetos na sua significação 

total‖ (BAUDRILLARD, 2010, p. 15-16).  

De igual modo, Sauer (1998, p. 17; 22) já alertava para o fato de que os objetos em 

sistema, correlacionados, eram uma ideia fundamental na análise geográfica, no sentido de 

que para ele cabe à geografia descobrir as conexões existentes na ordem implícita que 

constituem os fenômenos em uma determinada área, ou seja, ―os fenômenos que compõem 

uma área não estão simplesmente reunidos, mas estão associados ou interdependentes. 

Descobrir esta conexão e ordem dos fenômenos em área é uma tarefa científica, e de acordo 

com a nossa posição a única à qual a geografia deveria devotar suas energias‖ (SAUER, 1998, 

p. 17). Dessa forma,  

 

Os objetos que existem juntos na paisagem existem em inter-relação. Nós 

afirmamos que eles constituem uma realidade como um todo que não é 

expressa por uma consideração das partes componentes separadamente, que 

a área tem forma, estrutura e função e daí posição em um sistema que é 

sujeita a desenvolvimento, mudança e fim. Sem essa visão de realidade da 

área de suas relações só existem disciplinas específicas, e não a geografia 

como é geralmente entendida (SAUER, 1998, p. 22). 

 

Voltando a Baudrillard (2008) em seu O Sistema dos Objetos constata-se que essa 

funcionalidade sistêmica dos objetos é o que interessa, pois a existência sistêmica da 

geografização dos serviços bancários e financeiros demanda falar em uma realidade total da 

qual esse fenômeno é parte constitutiva, partindo-se da construção de categorias analíticas que 

possibilitem rever o todo como uma realidade existencialista, processual, em movimento, o 

que implica tomar a totalidade, isto é, o conjunto das relações essenciais do fenômeno 

(SILVA, 2000), expressas nas categorias já mencionadas anteriormente, tomando como 

elemento central a ideia de uso. 

A categoria totalidade não é nova à geografia. Pistas que levam à noção dessa 

importantíssima categoria geográfica podem ser encontradas em geógrafos como Pierre 

Monbeig, quando em seu texto Papel e Valor do Ensino da Geografia e de Sua Pesquisa, 
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 E também as ações. 



65 

 

  

afirma que ―[...] a geografia não é uma ciência de fatos isolados simples, passíveis de serem 

conhecidos por si e em si‖ (MONBEIG, 1957b, p. 7). Acrescenta ainda esse autor, ao trazer a 

noção de ―complexo geográfico‖, que  

 

A pesquisa geográfica trata dos complexos de fatos e são êsses complexos 

que, por sua localização no globo, são verdadeiros ―fatos‖ geográficos. Cabe 

ao geógrafo explicar esta localização, procurar-lhe as conseqüências, 

examinando as relações, ações e interações que unem uns aos outros os 

elementos constitutivos do complexo geográfico. Complexo geográfico, sim, 

porque se localiza e porque implica em ações recíprocas mutáveis do meio 

natural e do meio humano. A variedade dos componentes do complexo 

geográfico é tanto maior quanto mais elevado é o grau de civilização técnica 

atingido pelo grupo humano [...] (MONBEIG, 1957b, p. 9). 

   

É partindo dessa realidade complexa, isto é, dessa compreensão de fenômeno como 

fato complexo, que Monbeig (1957b, p. 9) formula o seu conceito de ―complexo geográfico‖, 

ou seja, a noção da existência da complexidade e das interrelações inerentes aos fenômenos 

geográficos, herdada do seu mestre La Blache (1956).  

Toma-se, nesta pesquisa, essa noção de fato complexa no sentido daquilo que Sartre 

(2013, p. 16) chamou de fenômeno, isto é, sistemas, uma totalização com amarração interna 

de funções, e não fatos postos um ao lado do outro para deduções lógicas como ocorria na 

física aristotélica, mas sistemas delimitados por funções articuladas, estudados e descritos 

como tais. Logo, tomando esses princípios, é com Sartre (2002, p. 163) que se percebe que  

 

a totalidade define-se como um ser que, radicalmente distinto da soma de 

suas partes, reencontra-se integralmente – sob uma ou outra forma – em cada 

uma delas e que entra em relação consigo mesmo, seja pela sua relação com 

uma ou várias de suas partes, seja relativamente às relações que todas ou 

várias de suas partes mantêm entre si. 

 

No entanto, como operacionalizar essa categoria, que do ponto de vista real parece tão 

abstrata? 

No caso da Geografia, que a toma como espaço geográfico, uma possibilidade foi dada 

por Santos (2009a) com sua proposta de se trabalhar o espaço geográfico como sistemas de 

objetos e sistemas de ações. Sendo a totalidade uma categoria de análise de compreensão do 

fenômeno, nada impede que se ―crie‖ e/ou leve-se em consideração outras categorias 
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analíticas dela mesma. Foi isso o que fez Santos (2009a, p. 118), ao afirmar que ―o 

conhecimento da totalidade pressupõe, [...] sua divisão. O real é o processo de cissiparidade, 

subdivisão, esfacelamento. Essa é a história do mundo, do país, de uma cidade... Pensar a 

totalidade, sem pensar a sua cisão é como se a esvaziássemos de movimento‖.  

Isso implica, mais uma vez, recordar Jean Brunhes e Pierre Monbeig. Já alertava, no 

início do século XX, Brunhes (1962, p. 32), que ―não basta estudar isoladamente‖ os 

fenômenos geográficos, eles não existem isolados, mas ligados uns aos outros. Para Jean 

Brunhes, o que ele chamou de princípio de conexão foi o fato de que os fenômenos da 

realidade geográfica ―estão intimamente ligados entre si e devem ser estudados em suas 

múltiplas conexões‖ (BRUNHES, 1962, p. 32). Dessa forma, 

 

a idéia de conexão deve dominar qualquer estudo completo dos fatos 

geográficos; não nos podemos contentar com a observação de um fato em si 

ou de uma série isolada de fatos; depois dessa observação inicial, trata-se de 

recolocar a série em conjunto, [...] no conjunto complexo dos fatos em meio 

aos quais ela se produziu e desenvolveu; é preciso procurar como ela se 

prende às séries de fatos que a cercam, em que medida os determinou, e, 

principalmente, em que medida ela sofreu a sua influência (BRUNHES, 

1962, p. 32). 

 

Pierre Monbeig defendia que o geógrafo deveria compreender e explicar a realidade, 

para ele chamada de complexo geográfico, da mesma forma como se desmonta um motor, 

―[...] tendo, porém o cuidado de identificar cada elemento [...]‖ (MONBEIG, 1957, p. 14), na 

análise do conjunto dos fatos que compõem a realidade em estudo.  

Em suma, princípio de conexão e complexo geográfico nada mais são do que termos 

que indicam a noção de totalidade. Assim, encontrar o ―[...] funcionamento concreto do 

conjunto‖ (SANTOS, 2009a, p. 59), isto é, a totalidade, é premissa de qualquer estudo 

geográfico que se preocupa com a realidade fenomênica do tema e do objeto investigado, o 

que significa ―[...] revisitar o movimento do universal para o particular e vice-versa, 

reexaminando, sob esse ângulo, o papel dos eventos e da divisão do trabalho como uma 

mediação indispensável‖ (SANTOS, 2009a, p. 115).  

Se se quer conhecer a realidade, deve-se partir da totalidade, pois a teia de relações 

que a envolve forma um par dialético entre o universal e o singular e também porque ―os fatos 

particulares não significam nada, não são verdadeiros ou falsos enquanto não forem referidos 
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pela mediação de diferentes totalidades parciais à totalização em andamento‖ (SARTRE, 

2002, p. 36). Buscando sínteses concretas, vale destacar com Sartre que isso só terá êxito ―[...] 

no interior de uma totalização em movimento e dialética [...]‖ (idem). 

Na ciência geográfica, a totalidade pode ser referida também ao que Santos (2000; 

2009a, p. 322), baseado em Perroux (1967, p. 149), trouxe como sinônimo de espaço 

geográfico: a noção de ―espaço banal‖, o espaço de todos, que só se torna possível de 

operacionalidade mediante o uso dos atores que aí existem, pois conforme Wittgenstein apud 

Santos (2009a, p. 116), ―[...] é a totalidade do estado das coisas existentes, a totalidade das 

situações. A totalidade é o conjunto de todas as coisas e de todos os homens, e sua realidade, 

isto é, em suas relações, e em seus movimentos‖. Daí ser importante ―as noções de estrutura, 

processo, função e forma, essas velhas categorias filosóficas e velhas categorias analíticas 

[...]‖ (SANTOS, 1988, p. 13) da totalidade, que somadas às demais anteriormente 

mencionadas dão compreensão dos objetos e ações, pois  

 

Da forma à estrutura e desta, de novo, à forma, temos o caminho que conduz 

a uma fenomenologia do espaço e à sua construção teórica. A forma nos 

apresenta a coisa, o objeto geográfico; sua função atual nos leva ao processo 

que lhe deu origem; e este, o processo, nos conduz à totalidade social, a 

estrutura social que desencadeou e dá ao objeto uma vida social (SANTOS, 

1988, p. 13). 

 

Imanente às categorias de análise mencionadas anteriormente: periodização, ação, 

técnica, evento, norma, verticalidade, rede, totalidade e forma-conteúdo, esta última 

apresentada logo a seguir, estão essas categorias produtoras da totalidade: forma, função, 

processo e estrutura, pois ―[...] representam o verdadeiro movimento da totalidade, o que 

permitirá fragmentá-la para em seguida reconstruí-la‖ (SANTOS, 2008d, p. 77). ―Forma é o 

aspecto visível de uma coisa. Refere-se, ademais, ao arranjo ordenado de objetos, a um 

padrão. Tomada isoladamente, temos uma mera descrição de fenômenos ou de um de seus 

aspectos num instante do tempo‖. A Função é ―[...] uma tarefa ou atividade esperada de uma 

forma, pessoa, instituição ou coisa‖. Já ―Estrutura implica a inter-relação de todas as partes de 

um todo; o modo de organização ou construção‖, ou seja, diz respeito à natureza econômica, 

política e social de uma nacionalidade. E, por fim, o Processo seria ―[...] uma ação contínua, 

desenvolvendo-se em direção a um resultado qualquer, implicando conceito de tempo 

(continuidade) e mudança‖ (SANTOS, 2008d, p. 69). Isso é extremamente importante, no 
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sentido de que, enquanto Ser, que ―[...] é a sociedade total; o tempo são os processos, e as 

funções, assim como as formas são a existência‖ (SANTOS, 2008b, p. 218) dos lugares 

expressa em suas formas-conteúdo e nos usos. 

Por fim, buscando condensar todas essas categorias tem-se a noção de forma-

conteúdo, outra categoria de análise fundamental ao estudo em tela, pois a totalidade só se 

realiza de forma seletiva mediante as possibilidades de uso dos lugares e de seus conteúdos. 

De acordo com Santos (2009a, p. 124-125), ―pessoas, coletividades, classes, empresas, 

instituições se caracterizam, assim, por tais efeitos de especialização. O mesmo se dá com os 

lugares, definidos em virtude dos impactos que acolhem‖, se dando essa seletividade tanto 

―[...] no nível das formas, como no nível do conteúdo‖ (SANTOS, 2009a, p. 125). Nesse 

sentido, o movimento totalidade enquanto existência é uma ação dirigida ao espaço e a sua 

particularidade, isto é, ao lugar, pois as ações das instituições bancárias não são cegas, são 

intencionais, são dirigidas, sendo causa e consequência, como se percebe no Rio Grande do 

Norte, ―[...] da diferenciação entre lugares, produzindo combinações específicas em que as 

variáveis do todo se encontram de forma particular‖ (SANTOS, 2009a, p. 125), tendo na 

forma-conteúdo a condição de existência. Ademais,  

 

Essa visão renovada da dialética concreta [dada por Sartre (2002)] abre 

novos caminhos para o entendimento do espaço, já que, desse modo, 

estaremos atribuindo um novo estatuto aos objetos geográficos, às paisagens, 

às configurações geográficas, à materialidade. Fica mais claro, desse modo, 

porque o espaço não é apenas um receptáculo da história, mas condição de 

sua realização qualificada (SANTOS, 2009a, p. 126). 

 

Para Santos (2009a, p. 103), ―a idéia de forma-conteúdo une o processo e o resultado, 

a função e a forma, o passado e o futuro, o objeto e o sujeito [...]. Essa idéia também supõe o 

tratamento analítico do espaço como um conjunto inseparável de sistemas de objetos e 

sistemas de ações‖, pois ―[...] não se trata de trabalhar a forma em si, nem o conteúdo em si‖ 

(SANTOS 1999a, p. 16), já que ―o meio geográfico tem um conteúdo em técnica, um 

conteúdo em ciência e um conteúdo em informação que permitem formas de ação diferentes, 

segundo as densidades respectivas‖ (SANTOS, 1999a, p. 17).  

A ênfase no conteúdo só terá sentido se provida do sentido ontológico que lhe é 

próprio, isto é, do sentido existencial. O espaço pautado na racionalidade econômica 

constituído por localizações e/ou reunião de pontos de viabilização do exercício da maneira 
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existencial econômica, representado aqui pelas finanças, o que forma o espaço da 

racionalidade pautado numa lógica específica, da racionalidade estratégica, não se faz sem o 

conteúdo existencial de cada lugar, do fazer-se humano. 

Agora, com as categorias de análise mencionadas, tem-se o esquema geográfico de 

abordagem da realidade fenomênica que se busca compreender. Assim, a discussão caminha 

para a compreensão dessa ordem espacial dos sistemas indissociáveis de objetos e ações dos 

bancos no Rio Grande do Norte. Vale ressaltar, por fim, que isso só poderá ser possível 

quando se busca ―apreender a totalidade social, em um trabalho de investigação geográfica‖, 

considerando ―em uso simultâneo as categorias de análise desenvolvidas [...]‖ (GERTEL, 

1996, p. 86). Isso implica, portanto, tomar a premissa sartreana, e dir-se-ia geográfica, de que 

―[...] é preciso tentar explicar porque é que o mundo de agora, [...] não passa de um momento 

no longo desenvolvimento histórico [...]‖ (SARTRE, 1980, p. 64, 77), em que os serviços 

bancários e financeiros desvelam significativos processos dessa realização, dessa totalização-

em-curso. Diante desse esboço, passa-se a limitar e refletir, daqui em diante, essa proposta, ou 

como diria Silva (2000, p. 18), ―trata-se, agora, de sua exposição ontológico-analítica‖, 

propriamente dita, buscando a não separação entre aquilo que as coisas são (o Ser) e a forma, 

processo e função como elas se dão (Dialética). 
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C A P Í T U L O  2  

A NATUREZA DA TERRITORIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

BANCÁRIOS  

 

 

―É preciso ver o fenômeno técnico na sua contemporaneidade,  

indo além das manifestações particulares da técnica.  

Aí está a fenomenologia. Vemos as manifestações particulares,  

mas vamos além, analisamos o contexto, a sua gênese,  

os seus desdobramentos, quem usa e quem regula‖  

(María Laura SILVEIRA, 2012, p. 218). 

  

F. Betioli Contel (2006), baseado na obra do professor Milton Santos, evidenciou a 

importância que têm a técnica e as normas no processo de expansão dos serviços bancários e 

financeiros no território nacional. No entanto, como a manifestação empírica, espacial e 

locacional desses condicionantes da territorialização dos atores bancários se dá de forma 

particular e diversa em cada formação socioespacial, este capítulo discute algumas variáveis 

da derivação técnica e normativa ligadas à territorialização dos serviços bancários no estado 

do Rio Grande do Norte.  

Isso se faz levando-se em consideração a modernização enquanto implicação temporal 

da organização do espaço, como ensina Santos (1979) entendendo, a partir deste autor, a 

modernização como as inovações vindas do período anterior ou aquela situação nova típica da 

fase precedente, que caracteriza um período, manifestada pela coerência dialética de 

elementos da ordem técnica, política, econômica, social e moral, constituindo sistema, tendo 

na existência, no fazer-se, na totalização-em-curso a fundamentação desse processo 

investigativo, pois ―os fatos geográficos, [...] são fatos em transformação perpétua e devem 

ser estudados como tais‖ (BRUNHES, 1962, p. 27). Isso leva, a saber, o que é um banco neste 

período de liquidez (BAUMAN, 2001) e qual sua natureza espacial. 

Falar de expansão geográfica dos serviços bancários a partir da implementação nas 

cidades de diversos fixos (agências, postos e correspondentes) é levar-se em consideração a 

relação desses fixos bancários com as situações de emergências globais, fruto do projeto de 

existência da sociedade ocidental capitalista, pois conforme Morin (2005, p. 261): ―temos de 
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compreender o ser, a existência, [...] como qualidades emergentes globais [...]‖, pois ―[...] as 

funções que constituem o lugar têm o seu acesso controlado por uma lógica política‖ 

(SANTOS, 1986, p. 98) obediente ao motor geral do movimento que se realiza globalmente 

através da técnica e das normas. Dessa forma, esse processo, a partir de sua materialidade e 

das ações é considerado ―[...] em sua própria existência, como uma forma-conteúdo, isto é, 

como uma forma que não tem existência empírica e filosófica se a consideramos 

separadamente do conteúdo e em conteúdo que não poderia existir sem a forma que o 

abrigou‖ (SANTOS, 2009a, p. 25), ou seja, a partir do projeto de sociedade em curso regido 

por uma técnica e uma política globais.  

A noção de território em uso
33

, (elaborada como sendo território usado), uma ideia que 

Milton Santos propôs em 1994 no texto O Retorno do Território, em que afirma que ―é o uso 

do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto da análise social‖ (SANTOS, 

1994b, p. 15), é o cerne do processe de expansão geográfica dos atores bancários, pois implica 

no processo existencial das instituições bancárias, isto é, no uso bancário do território
34

, usos 

dos lugares, que envolvem a técnica e o funcionamento político (norma) de um momento, 

pois trata-se de uma forma de ser-no-espaço.  

A partir dessa aparência-dinâmica percebida na paisagem (uso bancário do território), 

que é uma dinâmica resultante de processos que buscam dar funções aos lugares, é que se 

pode chegar à essência desse processo geográfico: as diferentes ações ligadas ao urbano 

(aumento do consumo, por exemplo, e aumento dos lucros). Segundo Santos (2005a, p. 130), 

é o ―[...] conhecimento específico do uso do território, [que deve ser o] objeto de nossos 

esforços científicos‖. Os usos implicam em saber quem pratica, por que e como, ou seja, 

apontam os atores, a intencionalidade, a técnica e o funcionamento organizacional das ações 

(a norma) por meio dos atores.  

Essa ideia busca levar em consideração o Ser (ente que projeta-se, que se constitui, 

que se faz) e o Existir (modo de ser do homem: os sistemas de objetos e de ações em 

totalizações), já que a preocupação é ―[...] pensar o território como ator e não apenas como 

palco [como aparenta o termo usado], isto é, o território no seu papel ativo‖ (SANTOS, 

                                                           
33

 Como primeiras inferências quanto à ideia de uso do território, pode ser encontrado em Marx (1981, p. 87), 

quando aborda as Formações econômicas pré-capitalistas, para quem ―o que faz com que uma região da terra 

seja um território de caça é, o fato das tribos caçarem nela; o que transforma o solo num prolongamento do corpo 

do indivíduo é a agricultura‖, ou seja, o uso que se faz. Outras referências podem ser atribuídas a Ratzel (1987), 

Becker (1983); Calabi e Indovina (1992) e Santos (1994b). 

34
 Uso bancário do território em alusão à uso politico del território (BECKER, 1983). 
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SILVEIRA, 2002, p. 11), fato e fator da existência humana e da manifestação dos fenômenos 

geográficos, pois entende-se que esta é a compreensão mais adequada da relação território e 

bancos, cuja empiria é uma materialidade (objetos, fixos bancários) e movimento (atores e 

suas ações) em processo ininterrupto de totalidades em totalizações.  

Isso dá a ideia de que os atores bancários não se fazem, não se realizam, não existem 

sem as especificidades constitutivas dos lugares. A humanidade existe de acordo com as 

especificidades materiais (sistemas de objetos) e organizacionais (sistemas de ações) 

constitutivas dos lugares, que na sociedade capitalista, os bancos e sua geografia são parte 

desse processo. Como já dizia Ratzel (1990, p. 99), deve-se estudar a Geografia não a partir 

de objetos independentes, quando se quer ―[...] tomar em sentido amplo o aspecto territorial. 

Disso se segue que ela [a Geografia] não deve considerar os povos como elementos inertes e 

muito menos como elementos fechados e encerrados em si mesmos‖. 

Esse ponto de vista
35

, isto é, ―[...] esta posição que nos permite ver certas coisas‖ 

(GOMES, 2013, p. 20) de uma determinada maneira, possibilita uma compreensão mais 

abrangente do espaço geográfico, no sentido de abarcar a ―[...] totalidade das causas e dos 

efeitos do processo socioterritorial‖ (SANTOS, 2000, p. 104), das quais o dinheiro é fato e 

fator, já que ―o território, modernamente, é entendido não apenas como limite político 

administrativo, senão também como espaço efetivamente usado pela sociedade e pelas 

empresas‖ (SOUZA, 2003, p. 17), isto é, uma relação sócio-espacial em seus processos de 

multilocalização territorial, que engendra dinâmicas urbanas e regionais a partir dos lugares, 

sobretudo das cidades onde se localizam. 

Por fim, essa possibilidade de reflexão permite abordar simultaneamente um território, 

cujo caráter é a funcionalidade mercantil (a partir dos atos dos atores bancários), e aquele cuja 

racionalidade é a possibilidade de sobrevivência (maneira existencial de grande parte da 

sociedade usada pelos circuitos de fluxos financeiros e comerciais de prestação dos serviços 

bancários), tendo no centro dessa análise as técnicas e as normas. 

 

                                                           
35

 Para Gomes (2013, p. 20), ―[...] ao assumirmos uma posição estamos sempre privilegiando um campo de 

observação, tornando [...] outras parcelas desse campo periféricas. [...] Uma concepção dada de um fenômeno 

também procede da mesma forma. Seja metaforicamente, seja concretamente, a ideia de ponto de vista é a de um 

privilégio do olhar sobre algo‖. 
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2.1 A Técnica e a Norma como Natureza do Processo de Expansão 

Geográfica das Instituições Bancárias: um exemplo a partir do Rio Grande 

do Norte  

 

A ação humana é um comportamento deliberado, em que o homem, em seu agir, visa 

alcançar determinada finalidade projetada, escolhida. No momento de atuar, os atores 

socioespaciais e, no caso aqui em tela, as instituições bancárias, imputam valor à finalidade de 

sua ação, em que para realizá-la, necessitam de meios adequados para alcançar tal fim. Isso 

implica, em toda a análise, considerar duas perspectivas concomitantes: a) como o território 

nacional é usado por esses atores e b) como a cidade, em sua forma-conteúdo, se organiza 

para subsidiar esse processo, ou seja, 

 

de un lado, la forma en la que el territorio nacional es usado hoy y cómo fue 

usado en el pasado, es decir, la formación social, incluyendo la división 

territorial del trabajo y el proceso de urbanización del país y, de otro lado, 

entender cómo la ciudad se organiza, cómo el medio urbano construido 

abriga actividades, cómo cada actor encuentra su lugar en ese mercado, en la 

división del trabajo en la ciudad. No es sólo un problema de escala de 

análisis, sino y sobre todo un problema de aprehensión de nexos
36

 

(SILVEIRA, 2011a, p. 2-3). 

 

Em tudo isso há o envolvimento da técnica e da norma, em que fins e meios 

constituem resultados fundamentais da realização da atividade desses atores, sendo antes de 

tudo, resultado da ação humana em seu processo de superação de uma escassez que os movem 

em seu processo existencial, caracterizando-os como totalidades-em-totalização, em um 

processo de (re)produção espacial. A técnica como adaptação do meio ao homem/instituições, 

fruto da escolha dos atores e do projeto social de quererem administrar/comandar a sociedade, 

materializada na maneira de conceber/pensar os instrumentos para atingir ações e objetos 

intencionais. As normas como leis criadas pelo Estado para facilitar e ou implementar ações 

e/ou objetos. Nesse processo de adaptação do meio às suas necessidades, os atores visam 

                                                           
36

 Tradução livre: ―de um lado, a forma em que o território nacional é usado hoje e como foi usado no passado, 

ou seja, a formação social, incluindo a divisão territorial do trabalho e o processo de urbanização do país e, de 

outro lado, entender como a cidade se organiza, como o meio construído abriga atividades, como cada ator 

encontra seu lugar nesse mercado, na divisão territorial do trabalho na cidade. Não é apenas um problema da 

escala de analise, mas e, sobretudo, um problema de apreensão dos nexos‖ (SILVEIRA, 2011a, p. 2-3). 



74 

 

  

cumprir planos, isto é, perspectivas intencionais de diferentes etapas dirigidos à obtenção de 

um fim. Portanto, um processo espaço-temporal. 

A ação humana sempre se desenvolve espacial e temporalmente. Temporalmente no 

sentido de que a essência dos processos espaciais é a percepção de que são necessários novos 

fins e meios para a consecução de determinadas ações, planos e projetos. O tempo não é algo 

que chega e envolve todos em um novo cenário, mas a percepção de que é necessária a 

consecução de novos fins e meios na constituição da ação, por parte de determinados atores, o 

que envolve norma e técnica. Por essa razão, o tempo é inseparável do conceito de ação 

humana. Não é possível conceber uma ação que não seja temporal. De igual modo, não é 

possível imaginar nenhuma ação humana e/ou institucional/empresarial que não se aplique o 

princípio da preferência espacial. Um mundo sem preferência espacial seria absurdo e 

inconcebível: sugeriria que se vivesse sem relações e que a ação humana, 

institucional/empresarial não fizesse sentido e nem fizesse com que se apresentasse o espaço 

de diversas perspectivas, como no caso daquele caracterizado pelas instituições bancárias – o 

espaço da racionalidade lógica, estratégica, aquele espaço como ―receptáculo‖, campo a ser 

―preenchido‖. 

Esse espaço, o qual se apresenta como produto da territorialização dos serviços 

bancários e financeiros, é um espaço hipercapilarizado (CONTEL, 2006), que do ponto de 

vista da unidade espacial aqui tratada, o Rio Grande do Norte, configura-se no que poderia 

chamar-se de um território-teia-multilocalizado. Território porque é ao mesmo tempo espaço 

de comando/controle institucional bancário. Teia no sentido de que o arranjo locacional e 

disperso geograficamente nos lugares com seus mecanismos de difusão desses serviços visa 

captar dinheiro da população nesses diversos lugares do espaço nacional e, em particular, 

norte-rio-grandense. Multilocalizado, por ter esse arranjo uma constituição organizacional 

marcada por uma localização múltipla, embora tenha uma centralização obediente, no sentido 

de que todo banco que atua no território potiguar tem um lugar no mundo (no país), onde se 

localiza sua sede, de onde partem os comandos e o controle.  

Isso fica evidente na resposta de questionário aplicado a funcionário do Banco do 

Brasil no interior do estado, quando convidado a responder três questões: a) qual o interesse 

do banco em expandir-se geograficamente aos pequenos lugares ou pequenas cidades 

potiguares; b) o que o banco visa nesses lugares e c) como o banco faz essa expansão 

geográfica de seus serviços nesses lugares. Sendo as respostas as seguintes: Com relação à 

primeira questão afirmou-se que o interesse é logístico: ―O interesse logístico, quanto maior 
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sua rede bancária mais capilaridade terá. Há também metas do governo para os bancos 

públicos atenderem em todos os municípios do país‖. Quanto à segunda questão, a resposta 

foi a seguinte: o banco visa ―oferecer seus serviços e obter lucros nas operações bancárias 

(Empréstimos, financiamentos, títulos de capitalização etc.‖ Por fim, na terceira questão 

obteve-se como resposta a seguinte afirmação: ―O Banco do Brasil usou como estratégia a 

parceira com a EBCT (correios)‖. 

Nesse sentido, os termos como ―interesse logístico‖, ―obter lucros‖ ―uso estratégico 

das agências dos correios‖ diz respeito, portanto, a essa hipercapilaridade (CONTEL, 2006) 

dos atores bancários no Rio Grande do Norte. 

Tal fenômeno é decorrente de processos políticos, econômicos, técnicos e sociais 

verificados a partir da intensificação do meio técnico-científico-informacional. A partir da 

década de 1970, ocorrem mudanças significativas no ritmo de produção capitalista 

(HARVEY, 1993; BOTELHO, 2000; PONTES, 2006). Passa-se do sistema fordista para o 

sistema de acumulação flexível, o que acarreta mudanças significativas no papel e nas funções 

das cidades, passando estes espaços a serem cada vez mais foco de dinâmicas e processos 

socioespaciais, a exemplo daqueles ligados à expansão dos serviços bancários e financeiros.  

A base funcional do modelo fordista era a utilização de energia barata, organização 

taylorista
37

 do processo de trabalho e consumo maciço, tudo apoiado num Estado 

keynesiano
38

, o denominado welfare state, que atuava como organizador e construtor do 

paradigma produtivo fordista. A oferta definia a demanda, sendo os seus mecanismos 

estruturais: os grandes estabelecimentos; a contiguidade espacial dos processos produtivos; e 

as economias de aglomeração (PONTES, 2006). A concentração técnica da produção nesse 

modelo se refletiu na concentração espacial, sendo decisivo nos processos de metropolização, 

embora em sua fase final tenha se dispersado para regiões deprimidas dos países centrais e em 

desenvolvimento, longe dos sindicatos, fato que ocorreu mediante o encarecimento do 

petróleo e mão-de-obra, e também devido ao atraso do setor tecnológico, o que faz despontar 

as novas tecnologias e um novo ritmo de produção – a acumulação flexível. 

                                                           
37

 Era um sistema de organização do trabalho industrial, caracterizado pela separação, planejamento e execução 

das funções; especialização de tarefas; controle de tempos e movimentos. Foi a racionalidade produtiva 

desenvolvida pelo engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor (1856-1915). 

38
 Estado como agente indispensável de controle da economia. Teoria econômica consolidada pelo economista 

inglês John Maynard Keynes (1883-1946). 
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A informação, a microeletrônica e as telecomunicações constituíram-se nos núcleos 

dinâmicos do paradigma emergente. Este fenômeno implicou transformações em todos os 

níveis, desde o projeto dos produtos até a organização do processo produtivo, sendo o 

conceito chave deste novo modelo a flexibilidade, ou mais precisamente aquilo que Santos 

(2008c) caracterizou como período técnico-científico-informacional. Esse contexto pode ser 

assim caracterizado: eficiência; uso de novas tecnologias; nova organização trabalhista; 

mudanças de hábitos e de costumes, cuja expressividade é o aumento do consumo e de uma 

racionalidade produzida para tal e transformação da concepção de Estado de bem estar social 

para Estado neoliberal; inovações de produtos; equipamentos programáveis capazes de 

realizar várias funções; mudança de relações entre firmas possibilitadas pelo processamento 

veloz da informação e da informatização, que permitiu maior interconexão e integração dos 

distintos momentos do processo produtivo e integração sistêmica de funções e relações 

(HARVEY, 2014; PONTES, 2006).  

O paradigma de produção flexível implicou na substituição das economias de escala 

pelas economias de ―diversidade‖; estruturação em demandas segmentadas; grande 

diferenciação de produtos destinados ao consumo individualizado; bens de obsolescência 

rápida, isto é obsolescência programada, tanto funcional como tecnológica. Nisso, teve-se a 

superação da lógica locacional fordista, fortemente concentradora no espaço, pela 

fragmentação do processo produtivo mediante as novas tecnologias de produção, circulação e 

processamento de informação, em que adquiriu cada vez mais importância para a efetivação 

de tal paradigma o sistema bancário e financeiro, bem como a lógica expansionista de seus 

serviços, fazendo com que os bancos passassem a constituírem-se logicamente como atores 

geográficos de natureza multilocacional. 

Isso significa que a presença do sistema financeiro
39

 nos lugares brasileiros e, em 

específico, no Rio Grande do Norte, se dá principalmente através do sistema bancário que, por 

                                                           
39

 Dentre as instituições constituintes do sistema financeiro nacional estão o Banco Central, o Conselho 

Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar, instituições que atuam como órgãos normativos, e ainda as instituições supervisoras e operadoras 

e intermediadoras, como por exemplo, os bancos comerciais, múltiplos e de investimentos, os bancos de 

desenvolvimento, as financiadoras, a bolsa de valores, as corretoras de títulos e ações, etc. (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2014a). Dentro desta composição, os bancos se inserem nas instituições financeiras captadoras de 

depósito à vista, segmentados em Bancos Múltiplos com carteira comercial (ex.: o Banco do Brasil S. A. e o 

Banco Bradesco S. A.), Bancos Comerciais, Caixa Econômica Federal e Cooperativas de Crédito (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2014b). Bancos Comerciais são aquelas instituições financeiras privadas ou públicas 

que têm como objetivo principal proporcionar suprimento de recursos necessários para financiar, a curto e a 

médio prazos, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços, as pessoas físicas e terceiros em 

geral (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014b). Conforme definição do Banco Central do Brasil (2014b), os 

bancos múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as operações ativas, passivas e 
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intermédio de seus fixos, que se encontram localizados em vários lugares do país, portanto, 

multilocalizados, constituem uma trama locacional desencadeadora de processos 

socioespaciais diversos, desde o deslocamento de pessoas até seus terminais de atendimento, 

até a dinâmica do comércio local onde se localizam tais fixos bancários.  

A expansão do sistema bancário verificada no estado do Rio Grande do Norte, 

enquanto elemento da constituição do território é, hoje, um processo, que dado o seu alcance, 

pode ser chamado de integração bancária do território. Na atualidade, a totalidade dos 

municípios potiguares em particular e brasileiros de uma maneira geral, além de disporem de 

agências bancárias, contam com serviços do chamado Banco Postal, ou ainda com serviços 

bancários e financeiros oferecidos por intermédio dos correspondentes ―bancários‖. É um 

processo que atinge ainda as classes sociais de menor poder aquisitivo e/ou de baixa renda, 

que até pouco tempo atrás, não eram de interesse desses atores do circuito superior da 

economia urbana – os bancos. Interesse despertado quando da relação que o Estado passou, 

neste século XXI, a desempenhar com essa classe social, através de políticas sociais. Em todo 

esse fenômeno, relevante é a função desempenhada pelas técnicas e pelas normas. 

 

2.1.1 A Técnica e o Espaço Geográfico 

 

Se se fizer uma ―escavação‖, uma arqueologia bibliográfica na epistemologia da 

Geografia constatar-se-á que o tema das técnicas está presente no sistema de ações da 

existência dos grupos humanos. Um exemplo disso, provavelmente, encontra-se vinculado à 

concepção de ―gênero de vida‖ (LA, BLACHE, 1911a; 1911b; 1954), pois diz respeito ao 

conjunto de técnicas e constumes existenciais de um povo. No entanto, foi Milton Santos
40

 

                                                                                                                                                                                     
acessórias das diversas instituições financeiras, por intermédio das seguintes carteiras: comercial, de 

investimento e/ou de desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, 

financiamento e investimento. A Caixa Econômica Federal diz respeito à instituição financeira criada em 1861, 

regulada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, como empresa pública vinculada ao Ministério da 

Fazenda. É uma instituição semelhante aos bancos comerciais, podendo captar depósitos à vista, realizar 

operações ativas e efetuar prestação de serviços. O que a distingue das demais instituições financeiras é que ela 

prioriza a concessão de empréstimos e financiamentos a programas e projetos nas áreas de assistência social, 

saúde, educação, trabalho, transportes urbanos e esporte. Tem o monopólio da venda de bilhetes de loteria 

federal. Além de centralizar o recolhimento e posterior aplicação de todos os recursos oriundos do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Integra também o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) 

e o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014b). Para o caso aqui 

específico interessam os segmentos Bancos Múltiplos e a Caixa Econômica Federal. 

40
 Para uma compreensão aprofundada sobre as técnicas e sua consideração nos estudos geográficos, ver Santos 

(2009a). 
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quem deu às técnicas uma importância e estatuto teórico e metodológico à Geografia, quando 

da sua incansável busca pela renovação e procura pelo estofo científico desse ramo do 

conhecimento humano. Segundo ele, as técnicas devem ser estudadas a partir do eixo das 

sucessões e coexistências (SANTOS, 2008c; 2009a), por a elas ser imbricado, além do 

espaço, o tempo, isto é, 

 

[...] na sua coabitação em um lugar, mas também na sua sucessão. Aqui, uma 

vez mais, as noções de espaço e de tempo se conjugam. Isto é fundamental 

para se poder interpretar a seqüência das relações entre o homem e a 

natureza, as formas de sucessão das forças produtivas e das relações de 

produção ligadas à história de uma determinada área: esse método é o único 

que nos permite definir corretamente uma sociedade e um espaço (SANTOS, 

1988, p. 10), 

 

bem como compreender a natureza processual dos fenômenos geográficos, a exemplo da 

expansão dos serviços bancários e financeiros em uma dada porção da formação 

socioespacial. 

Sendo as técnicas ―[...] o conjunto de meios de toda espécie de que o homem dispõe, 

em um dado momento, e dentro de uma organização social, econômica e política, para 

modificar a natureza, seja a natureza virgem, seja a natureza já alterada pelas gerações 

anteriores‖ (SANTOS, 1988, p. 10) configura-se, do ponto de vista empírico, nessa adaptação 

do meio ao sujeito (ORTEGA Y GASSET, 1963, p. 17). 

Por ser o meio geográfico compósito (LA BLACHE, 1954), isto é, do qual participam 

da sua constituição elementar sistemas de objetos e sistemas de ações (SANTOS, 2009a) 

diversos ligados à ordem institucional e infraestrutural, o Rio Grande do Norte, dentro do 

sistema de objetos de adaptação desse meio aos potiguares e às forças do capital externo, 

apresenta alguns equipamentos técnicos fundamentais à geografização dos serviços bancários 

e financeiros. Dentre eles, merecem destaque as rodovias, pois num primeiro momento foram 

importantes para a rede urbana que se deu concomitantemente à uma rede bancária; o arranjo 

técnico que possibilitou a energia elétrica na década de 1960, que reconfigura essa 

geograficização bancária e financeira no estado; e as redes de telecomunicações e 
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informática, marca significativa da relação dos bancos com as tecnologias de informação e 

comunicação
41

. 

O desenvolvimento econômico de uma nação e, consequentemente, também a 

expansão de seus serviços bancários e financeiros estão fortemente relacionados com os 

equipamentos técnicos infraestruturais de transportes, sendo no caso brasileiro sua matriz 

predominante o modo rodoviário. É sabido que todo o sistema produtivo de uma organização 

social, econômica e política é dependente de uma rede logística que tem como objetivo 

direcionar todo o processo de transporte de insumos, produtos e serviços, pelos fluxos dos 

fornecedores, fábricas e consumidores. Nesse processo, as rodovias desempenham papel 

fundamental, uma vez que proporcionam o aumento de fixos e fluxos e, consequentemente, 

contribuem para a expansão dos serviços bancários nos lugares por onde passam/constituem.  

O crescimento desse equipamento técnico e da sua importância para a expansão dos 

serviços bancários e financeiros no Brasil, em geral e no Rio Grande do Norte em particular, 

data das décadas de 1950 e 1960, respectivamente, uma vez que, no país, foi incentivado pela 

implantação da indústria automobilística, que teve como uma de suas consequências a 

construção das rodovias constituindo, nessas duas primeiras décadas do século XXI, a 

principal infraestrutura técnica de transporte do país (DNIT, 2013). 

No Rio Grande do Norte, no período anterior aos anos 1960, havia um ―isolamento‖ 

em relação ao Brasil, no sentido da sua fraca articulação com o resto do país através de 

rodovias. Sua economia era majoritariamente de subsistência, havendo também as outras de 

caráter mais proeminente, como a mineração, o algodão e a pecuária. A mineração da 

scheelita no estado teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial, conforme Dantas 

(2007), com a descoberta da Mina Brejuí, localizada no município de Currais Novos. O 

algodão, sendo uma cultura sempre feita ―associada à pecuária, no conhecido complexo 

algodão-gado-cereais‖ (ANDRADE, 1987, p. 98; FELIPE, 2002; FELIPE, CARVALHO, 

ROCHA, 2006; CLEMENTINO, 1995) também se sobressaia nesse contexto. Apesar disso, 

de uma maneira geral, eram poucos os fluxos de matérias-primas e a circulação de produtos 

                                                           
41

 De Acordo com Santos e Silveira (2002, p. 185), ―de um lado, os progressos nas telecomunicações, na 

eletrônica e na informática autorizaram a interligação, em tempo real, das bolsas, dos bancos e das praças 

financeiras, possibilitando uma circulação verdadeiramente frenética de diferentes tipos de dinheiro. De outro 

lado, as condições políticas, instauradas com a chamada desregulação, facilitam os fluxos de dinheiro além das 

fronteiras nacionais e, com eles, impõem normas mundiais aos territórios nacionais‖ (SANTOS, SILVEIRA, 

2002, p. 185). 
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industrializados para a o estado, o que, consequentemente, explicava a presença de poucas 

agências bancárias até esse período, no estado (Mapa 1).  

 

Mapa 1 – Rio Grande do Norte: Total de Agências Bancárias por Municípios até o Ano de 

1960 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 

 

Havia, portanto, treze agências distribuídas naqueles núcleos populacionais de vida 

urbana mais desenvolvida, como Natal, com cinco agências: uma agência do Banco do Brasil 

fundada desde 1917, uma da Caixa Econômica Federal em 1947, outra do Banco do Brasil 

fundada em 1954 e mais duas da Caixa Econômica Federal, datadas de 1959 e 1960. Em 

seguida, aparece Mossoró, com uma agência fundada em 1918 e outra aberta em 1958, 

totalizando 2 agências bancárias, ambas do Banco do Brasil. Caicó, com uma fundada em 

1940; Açu, com uma outra aberta em 1942; Currais Novos com sua primeira agência bancária 

datada do ano de 1954; Pau dos Ferros com uma fundada em 1957; Angicos, com outra 

instalada em 1959 e a cidade de Santa Cruz, com uma agência datada do ano de 1960. Todas 

elas do Banco do Brasil, uma vez que a primeira agência do outro banco com elementos 

geográficos (objetos e ações) mais expressivos no Rio Grande do Norte, o Banco Bradesco, só 

vai começar a se fazer presente no estado em 1967.  
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A presença dessas agências bancárias, nesses municípios, deve-se, para o referido 

momento, à importância das atividades econômicas – pecuária, mineração, algodão, sal 

marinho, comércio etc. – mais desenvolvidas no conjunto desses lugares (ANDRADE, 1981), 

juntamente com a maneira política com a qual se organizaram historicamente, dando um 

conteúdo existencial diferencial a esses lugares, os configurando pontos de atração desses 

fixos. Esse fato também evidencia, para o momento, a posição de destaque que já tinham 

Natal e Mossoró e, que passaram com o passar dos anos, a só expressar com mais intensidade 

essa concentração em relação às demais cidades e municípios norte-rio-grandenses.   

A criação das rodovias, no referido estado, proporcionou-lhe a integração junto à 

economia nacional, através do escoamento de matérias-primas e consumo de produtos 

industrializados, aumentando suas dinâmicas urbanas através do crescimento comercial e de 

serviços e, com isso, o número de seus fixos bancários e financeiros. Desde o processo de 

abertura de rodovias no estado, que sua organização territorial vem sendo construída/destruída 

a partir das dinâmicas socioeconômicas estruturadas por influências que têm nos 

equipamentos técnicos rodoviários uma logística produzida, importante na estruturação de 

algumas cidades por onde cruzam. Com isso, o processo de expansão urbana das cidades 

passa a atrair cada vez mais vetores, que acabam fortalecendo, ainda mais, a necessidade de 

um sistema mais ampliado dos serviços bancários e financeiros. 

As rodovias de jurisdição estadual e federal, no Rio Grande do Norte, produziram 

dinâmica territorial para as cidades como um todo, o que proporcionou o aumento de suas 

dinâmicas econômicas, pois antes da construção desses equipamentos técnicos, os principais 

laços econômicos no âmbito terrestre estavam voltados em sua maioria para a Região 

Nordeste e, logo depois, voltou-se para o Centro-Sul do país, até porque nas décadas de 1970, 

1980, o Nordeste passa, mediante o projeto do Estado brasileiro, a articular-se mais ao 

restante do país. É com essa nova organização territorial, advinda da criação das rodovias, que 

o estado potiguar se transformou em um ―centro econômico‖ propício à expansão de fixos 

bancários. Foi somente com a implantação desse novo sistema técnico de transporte que esta 

unidade federativa nacional obteve a possibilidade de ter uma nova ―função‖ dentro do 

contexto das dinâmicas capitalistas brasileiras. Hoje, nota-se que o Rio Grande do Norte 

possui funções importantes de articulações econômicas com o país e internamente na escala 

interestadual, muito embora ainda precise melhorar neste aspecto, haja vista, enquanto 

organização socioespacial ainda se organizar para os ditames externos que são veiculados e 
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implementados por imperativos econômicos de natureza global que visa totalizar, embora 

diversamente as existências dos lugares. 

Percebe-se com isso, que a técnica como um dado de análise do território possibilita 

compreender a adaptabilidade do meio às necessidades da/pela sociedade, dando-lhes 

funções. Não foram apenas as rodovias em si que propiciaram ao Rio Grande do Norte 

desenvolver algumas de suas potencialidades econômicas, haja vista isso ter sido 

acompanhado de todo um projeto político governamental daqueles que estiveram à frente do 

Estado potiguar e brasileiro nesse período. Mas, é preciso ter em mente que elas 

possibilitaram a dotação do espaço norte-rio-grandense:  

a) da técnica de fluidez do dinheiro através da expansão bancária, que passou a 

configurar-se no estado mediante o desdobramento de possibilidades ligadas às formas de 

trocas, de comércios e serviços que passaram a constituir-se, no estado, em seu processo de 

urbanização;  

b) de outras técnicas, ações e processos, que contribuíssem para a organização cada 

vez mais intensa de um espaço existencial típico do projeto socioespacial nacional, que tem, 

no atual período, uma paisagem marcada pela complexificação de uma organização espacial, 

política, econômica, social e cultural distante daquela que havia antes das rodovias, cujas 

características eram as relações orgânicas (relações de amizades, de vizinhança e, de um 

núcleo urbano, com uma vida calma e pacata) e, não sobremaneira, relações organizacionais 

(relações permeadas pelas impéreis do dinheiro, do Mercado, onde quase tudo, em termos de 

equipamentos de promoção da cidadania, passa a ser comprado, comercializado (educação, 

segurança, saúde...)). 

Atualmente, o que se verifica é toda uma construção/destruição/reconstrução da 

paisagem num tempo muito rápido, evidenciando a dinâmica do projeto existencial que a 

sociedade passou a viver, ou que foi cooptada, induzida a vivenciar, cuja presença cada vez 

mais constante são ações que têm nos serviços bancários e financeiros suas ligações. Isso é 

fruto de uma racionalidade estratégica (HABERMAS, 2001) que busca adequar as pessoas e 

os lugares afins, a intencionalidades projetadas, pois a ação estratégica é usada ―como meio 

de transmissão de informação‖ (HABERMAS, 1996, p. 111), visando, nesse sentido, a 

influências, a persuasão, usos e abusos dos lugares. 

A institucionalização do sistema de ações e objetos monetários da possibilidade 

existencial capitalista caracteriza-se por ações orientadas para o sucesso, para a utilidade, para 
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a estratégia, para o lucro, em descompasso com a ação orientada para o entendimento mútuo. 

Essa primeira ação Habermas (2001) chamou de razão/racionalidade estratégica (que visa um 

fim, sem se preocupar como se atingir esse fim, já que é teleológica) e a segunda ação a 

chamou de razão/racionalidade comunicativa (que leva ao consenso, ao entendimento mútuo).  

A racionalidade estratégica é desatrelada dos mecanismos de alcançar o entendimento, 

demandando ações dirigidas afins (HABERMAS, 2001). Como diria Ingram (1993, p. 52), 

tomando por base as reflexões de Habermas, na racionalidade estratégica, que é teleológica, 

―[...] o agente calcula o meio mais eficiente para alcançar o fim desejado. De acordo com esse 

modelo de racionalidade, no modo estratégico os atores se relacionam entre si como meios 

objetificáveis ou obstáculos para a realização dos seus objetivos‖. Essa racionalidade é típica 

dos bancos, de atores sintagmáticos. 

Voltando ao tema dos equipamentos técnicos rodovias, buscando evidenciá-los um 

pouco essa materialidade de possibilidades de fluidez no Rio Grande do Norte, o (Mapa 2) 

mostra que as cidades potiguares estão ligadas entre si por essas infraestruturas técnicas, bem 

como o estado potiguar está ligado a outros estados e regiões do Brasil por meio de rodovias 

federais e estaduais. 
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Mapa 2 – Rio Grande do Norte: Redes de Rodovias Federais e Estaduais, 2015 

 
Fontes: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 2013; IBGE, 2010. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Em suma, a relação entre expansão dos fixos bancários e financeiros vinculada ao 

desenvolvimento dos equipamentos técnicos rodovias são um fato. Isto porque a circulação 

proporcionada pelas rodovias eleva a circulação material de produtos diversos que fazem 

elevarem-se o comércio e o mercado, abrindo caminho também à expansão dos bancos. Logo, 

a expansão geográfica dos bancos segue o processo de expansão espacial dos lugares e 

contribui para estes, tendo nas redes de transportes rodoviários e em sua infraestrutura fator 

preponderante à dinamização do seu mercado. 

Outro equipamento técnico importantíssimo para o aumento dos fixos bancários e 

financeiros no Rio Grande do Norte foi a infraestrutura de energia elétrica implementada no 

estado a partir da década de 1960, que assim como a rede de rodovias e de cidades, compõe-se 

de nós e arcos, formando uma trama material de difusão energética que fez evoluir o arranjo 

espacial fundamental para a difusão dos bancos no estado.  

Esse fator de instigação de novos arranjos espaciais e ações teve início com a proposta 

em forma de Projeto-Lei nº. 2.385 – 52, de autoria do então Deputado Federal Aluízio Alves e 
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implementado na gestão desse mesmo governante (1961-1966). O referido projeto visava 

trazer, para o Rio Grande do Norte, a energia elétrica de Paulo Afonso (BA), autorizando a 

concessão de empréstimos à Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) por meio 

do fundo especial de seca, objetivando a construção de linhas de transmissão para o estado. 

Visava, esse governo, implantar todo um programa de recuperação econômica e redenção 

social, o que não poderia ―[...] ser realizado sem a energia elétrica‖ (ALVES, 1952, p. 18). 

As perspectivas econômicas visadas com a chegada da energia eram: produção do sal 

e dos subprodutos das águas-mães das salinas; fabricação de cimento; fabricação de tecido; 

fabricação de óleos; tungstênio; industrialização do agave; eletrificação da estrada de ferro 

que saia do Porto de Areia Branca (RN) a Souza (PB), terminando em Petrolina (PE). 

Visando esse desdobramento de possibilidades, a energia elétrica possibilitou aos municípios 

e, em especial suas sedes urbanas, desenvolverem sua economia, sendo aqueles que tiveram 

maior expressividade tendo sido alvo da implementação de agências bancárias, pois antes da 

energia elétrica, a economia local dos municípios potiguares se evidenciava como pouco 

desenvolvida em comparação à diversidade de fixos comerciais, industriais e comerciais 

surgidos após implementação desse equipamento técnico no estado, embora ainda a 

agricultura de subsistência e o extrativismo mineral, vegetal e animal constituam, em vários 

municípios potiguares, suas bases econômicas.  

Assim, com a energia elétrica ampliou-se o leque de fixos econômicos, industriais e 

comerciais que possibilitaram o desenvolvimento dos serviços bancários e financeiros. 

Constitui-se um fator importe ao processo de urbanização, no sentido de que ―[...] é um pré-

requisito básico para que o consumo de produtos industrializados seja efetuado, dando 

condições para que a repdodução do capital viesse acontecer‖ (GOMES, 1997, p. 52). 

Evidentemente que não é essa manifestação técnica por si só que é capaz de gerar esse 

desencadeamento de processos, mas, sobretudo, a racionalidade do elemento político 

(Estado), já que como se percebe, ―[...] a chegada da luz elétrica nos diversos centros urbanos 

do Rio Grande do Norte pode ser entendida como uma das mais significativas intervenções do 

Estado [...]‖ (idem, p. 51), bem como com relação à infraestrutura rodoviária. 

A partir dessa via de ―modernização‖ do território potiguar (construção de rodovias 

federais e estaduais e advento da energia elétrica), associada ou não entre si, contribuiu para a 

finalidade de assegurar a circulação de pessoas e mercadorias, a velocidade de transmissão de 

informações no espaço potiguar, sobretudo nas cidades, sendo elemento fundamental à 

atração dos atores bancários e financeiros, pois as ações implementadas visando à canalização 
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dessas novas infraestruturas técnicas no Rio Grande do Norte, vislumbraram o progresso da 

expansão bancária nas cidades, dando aos lugares onde se instalaram novas dinâmicas a partir 

do seu sistema de ações e de fluxos. 

De acordo com a perspectiva teórica de Dias (2009), para o estudo da rede é 

necessário precisar bem a origem dos nós urbanos, bem como as diferenciações e 

interconexões que a rede introduziu entre os mesmos. Observando o caso do Rio Grande do 

Norte e das infraestruturas técnicas: rodoviária e de energia elétrica, percebe-se que a 

dinâmica do processo de urbanização e da constituição da rede urbana revela que cidades que 

continham fixos bancários, nesse período, eram as que continham em seus sistemas de 

materialidades esses equipamentos técnicos estradas e rede de energia elétrica, bem como 

foram aqueles núcelos urbanos que antes também foram implementados a infraestrutura de 

transporte ferrovias (CLEMENTINO, 1995). Ou seja, as mais beneficiadas pela rede bancária 

eram aquelas que tinham ou um ou os dois desses equipamentos técnicos, fato que explica, em 

grande medida, o desenvolvimento econômico que elas tinham, no sentido de serem cidades 

que tiveram, em sua construção, a participação de empresas, indústrias, comércio ou outra 

atividade econômica mais desenvolvida, ou ainda, que apresentavam massa populacional 

interessante aos sistemas de ações estratégicas bancárias.  

As aberturas de estradas foram seguidas às demandas de energia elétrica, contribuindo 

para a expansão dos serviços bancários e financeiros. Dessa forma, se processos de 

desenvolvimento econômico e, também, social não se instalam na trama constitucional dos 

lugares e do território, consequentemente qualquer expansão da rede de serviços bancários e 

financeiros não se configura, pois a rede de distribuição dos serviços bancários e financeiros 

surge mediante o desencadeamento de um processo dinâmico ou uma combinação de 

processos responsáveis pelas diferenciações socioespaciais no espaço-tempo. 

Somado a isso, alguns condicionantes técnicos, científicos e informacionais se 

evidenciam como catalizadores da expansão da rede bancária e financeira no estado, 

amparados principalmente da energia elétrica, como é o caso das tecnologias de informação e 

comunicação, que dão suporte ao sistema de objetos e ações bancárias. 
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2.1.1.1 Bancos e Tecnologias de Informação e Comunicação: acréscimos 

técnicos constitutivos do território 

 

Diante do período atual caracterizado como técnico-científico-informacional 

(SANTOS, 2008c; 2009a) e pela (i)materialização espacial desigual desse processo, isto é, da 

distribuição espacial, desigual e combinada dos sistemas de objetos e ações característicos 

desse período e meio, importante é destacar a diferença entre técnica e tecnologia, já que 

muitas vezes são tidas como sinônimos, destacando as novas tecnologias que estão 

influenciando a dinâmica dos circuitos bancários e financeiros no território norte-rio-

grandense. 

A técnica aqui é apreendida na acepção de Ortega Y Gasset e Milton Santos, ou seja, 

adaptação do meio ao homem, através de um conjunto de meios instrumentais e sociais que o 

homem inventa e cria para realizar sua vida, existir, produzir espaço. Nesse sentido, as 

técnicas são formas representativas das épocas históricas, sendo, portanto, no momento atual 

constitutivas de ciência e informação na organização e transformação do território, a partir das 

regras, habilidades, invenções, construções (desdobramento de possibilidades) – operações 

humanas.  

Tecnologia designa a sistematização científica dos conhecimentos relacionados à 

técnica, ou seja, é o estudo científico que tem a técnica como objeto de seus estudos. Ou, 

ainda, como diria Gama (1987, p. 30) é o ―[...] estudo e conhecimento científico das 

operações técnicas ou da técnica. Compreende o estudo sistemático dos instrumentos, das 

ferramentas e das máquinas empregadas nos diversos ramos da técnica [...]‖. É o resultado de 

várias técnicas aplicado ao desenvolvimento do trabalho, ao próprio conhecimento etc. 

(VARGAS, 2001). 

Com o processo de desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação o 

território ganha um novo desdobramento de possibilidades amparadas na microeletrônica, na 

computação e internet e nas telecomunicações/radiodifusão. Para se apreender como o 

desenvolvimento dos serviços bancários e financeiros se dá na constituição territorial do 

presente, é imprescindível relacioná-lo a uma mudança no sistema de ações e objetos da trama 

territorial, que passa a ter o fator flexibilidade como essencial, pois as novas tecnologias 

buscam obter o máximo de flexibilidade quando se tratam dos processos de produção, 



88 

 

  

circulação das informações e serviços, articulando lugares e o espaço mundial de uma 

maneira geral (HARVEY, 2014).  

No final do século do século XX, toda uma lógica de fluxos muda o sentido 

organizacional e relacional de diversas instituições sociais a exemplo dos bancos, pois passam 

a associar-se a fluxos articulados externos às fronteiras as quais estão circunscritos. Isso se dá 

em função dos sistemas de objetos técnicos, sobretudo os sistemas informacionais e 

comunicacionais que as instituições bancárias e financeiras passam a estabelecer em seu 

arcabouço organizacional, construindo uma rede de relações cada vez mais complexa entre os 

sujeitos que dessas instituições dependem e os lugares onde se instalam. Assim, ―a partir do 

reconhecimento dos objetos na paisagem, e no espaço, somos alertados para as relações que 

existem entre os lugares‖ (SANTOS, 2009a, p. 72), hoje permeadas, em grande medida, pelas 

tecnologias de informação e comunicação (CASTELLS, 1999, 1991; HARVEY, 2014). 

Nesse período, a articulação espaço-tempo (HARVEY, 2014) é cada vez mais 

imprescindível. (Des)(re)construções espaciais ocorrem em escala planetária via inovações 

tecnológicas, o que forma espaços cada vez mais intencionais constituídos por instituições 

e/ou grupos que levam a cabo tais inovações, como é o caso do sistema bancário. A 

superposição de um espaço de fluxos (CASTELLS, 1991) a um espaço de lugares acaba 

sendo uma das facetas do espaço geográfico que só se torna possível quando da reestruturação 

técnico-científica aliada às novas tecnologias desenvolvidas na microeletrônica e nas 

telecomunicações, refuncionalizando lugares.  

É um intenso circuito de mercadorias, capitais, pessoas, gestão, controle e informação 

que dinamiza o mundo, possibilitando, no caso das instituições bancárias, de um lado, a 

difusão espacial de seus fixos bancários (agências, postos e correspondentes) em vários 

lugares e regiões; de outro lado, uma especialização territorial que parecia acompanhar a 

expansão bancária parece ser diminuída, pois dado o conteúdo espacial hoje produzido pelo 

projeto estatal e econômico, despertou o interesse das instituições pela absorção e/ou 

integração de uma considerável massa de pobres a determinados circuitos de seus serviços, o 

que fez com que o território se tornasse constituído de diversos objetos geográficos de 

promoção de serviços bancários com um forte conteúdo informacional, cuja expressão são 

diversas topologias bancárias (CONTEL, 2006). Assim, percebe-se que ―a technological 

revolution of historic proportions is transforming the fundamental dimensions of human life: 

time end space‖ (CASTELLS, 1991, p. 1), desde a década de 1970. 
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As instituições bancárias enquanto elementos do espaço geográfico dispõem de um 

suporte tecnológico que permite a interconectividade de operações bancárias e financeiras 

dispersas em vários lugares e regiões, aumentando suas extensões geográficas, já que o 

processamento de informações lhes permite integrar, monitorar e controlar tais operações em 

tempo instantâneo (Figura 1). As tecnologias de informação e comunicação, possibilitadas 

pela revolução tecnológica nas comunicações, constituem a força propulsora que oferece aos 

bancos maior flexibilidade à realização dos seus sistemas de ações. Tais objetos permitem a 

redução dos obstáculos espaciais
42

 e temporais (HARVEY, 2014), a acumulação e uma 

dispersão, embora concentradora das atividades bancárias, mediante o caráter simultâneo e 

seletivo das operações e do controle dos serviços bancários e financeiros em vários lugares. 

 

Figura 1 – Parte Externa de Agência Bancária: Autosserviços Bancários Possibilitados Pelas 

Tecnologias de Informação e Comunicação Amparadas na Informática 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

Foto: Valmaria Lemos da Costa Santos, 2014. 

 

O que tem ocorrido, na prática, por um lado, apesar de o discurso ser a inclusão, é o 

grande interesse dos bancos em tirar os usuários pobres, isto é, aqueles usuários menos 

rentáveis de dentro de suas agências, uma vez que, 

 

                                                           
42

 Obstáculos espaciais aqui significa superar as distâncias, pois todo esse processo de expansão das empresas e 

instituições no capitalismos visa os lugares e seus conteúdos existenciais. 
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O uso intensivo da tecnologia e automação encolheu o tamanho das agências 

bancárias. Aos poucos, as agências bancárias, foram transformadas em lojas 

financeiras, ao mesmo tempo em que a maior parte da clientela dos bancos 

tem sido induzida a se afastar delas com a intensificação do autosserviço e 

dos correspondentes bancários (AMORIM, HUERTAS NETO, 2011, p. 27). 

 

Por outro lado, é a necessidade que esses elementos do circuito superior da economia 

urbana têm de territorializar espaço na busca por cada vez mais lucro, dispersando 

geograficamente seus canais mediante as possibilidades técnicas, normativas e políticas do 

momento, conforme ―ordena‖ a reprodução dos mecanismos ligados ao capital na situação 

vigente. 

O setor de finanças e o setor bancário são um dos maiores demandadores e detentores 

de sofisticados meios de circulação de informações realizadas por meio de computadores e 

transmissão via satélite. Isso faz com que sejam abrangidas áreas geográficas cada vez mais 

distantes e amplas, permitindo uma organização pautada na tecnologia, fato típico do circuito 

superior, possibilitado por essa simultaneidade tempo-espaço, característica do espaço-tempo 

atual, no sentido de que cada lugar, através das redes de telecomunicações e informações, 

amparadas na energia elétrica, está à mesma distância uns dos outros e disso depende, em 

grande medida, a natureza dos processos que aí ocorrem.  

Entre as consequências deste processo de automação do atendimento bancário ao 

público, percebe-se: uma redução do volume de clientes atendidos dentro das agências, 

terceirização de alguns de seus serviços (limpeza, vigilância e transporte de valores), a 

―prestação‖ de serviços diferenciados e personalizados e ainda a oferta de novos produtos aos 

clientes, o que fez aumentar também seu potencial de competição (COSTA, 2012). Assim, os 

serviços bancários e financeiros no Brasil acompanharam e impulsionaram a revolução 

tecnológica, e se tornou um elemento cada vez mais representativo desse meio e período 

técnico-científico-informacional. 

Esse processo de automação bancária é decorrente de diversos fatores, como é o caso 

da evolução tecnológica e do setor de telecomunicações. Desde que a Empresa Brasileira de 

Telecomunicações S. A. (EMBRATEL) colocou à disposição dos bancos os serviços de 

telecomunicações, telex, telefonia e satélites, a partir de 1981 (DIAS, 2005)
43

, uma nova 

                                                           
43

 Ainda de acordo com essa autora, ―intensificam-se os investimentos em teleinformática para responder ao 

crescimento do volume de informações a processar e a circular. Os bancos são pioneiros no uso de computadores 

no país e empreendem o desenvolvimento e a implementação de inovações tecnológicas que encurtam o tempo 

de realização de operações como compensação de cueques, títulos de cobrança, investimentos e transferência de 
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configuração organizacional e geográfica dos serviços bancários e financeiros se tornou parte 

constitutiva do sistema de ações e de objetos nos lugares, provocando dinâmicas urbano-

regionais mais intensas. Isso fez com que a comunicação de dados e a demanda de velocidade 

por parte das instituições bancárias substituíssem as técnicas anteriores.  

O acesso ao sistema Transdata
44

 e a Rede Nacional de Comunicação de Dados por 

Comutação de Pacotes (RENPAC), que se traduz na possibilidade de consulta a bancos de 

dados, no home banking, na transferência eletrônica de fundos e sistemas de reserva de 

passagens (CASTILLO, 1999), possibilitaram os atores bancários alargar suas ações 

territoriais. Essas possibilidades técnicas são ―[...] parte de sistemas mais complexos de 

telecomunicações corporativas‖, o que torna cada vez mais rotineiro a um ―[...] maior número 

de organizações empresariais, a substituição de fluxos de papeis por integração eletrônica: 

intrafirma – fluxos internos à empresa multilocacional, e inter firmas – relação com clientes, 

fornecedores, terceirização etc.‖ (CASTILLO, 1999, p. 175), como é o caso das instituições 

bancárias. Tudo isso configura uma realidade do mundo atual, muito bem expressa por Edgar 

Morin e Anne-Brigitte Kern:  

 

Não apenas cada parte do mundo faz cada vez mais parte do mundo, mas o 

mundo enquanto todo está cada vez mais presente em cada uma de suas 

partes. Isso se verifica não só para as nações e os povos, mas também para os 

indivíduos. Da mesma forma que cada ponto de um holograma contém a 

informação do todo de que faz parte, doravante cada indivíduo também 

recebe ou consome as informações e as substâncias vindas de todo o 

universo (MORIN, KERN, 2003, p. 34-35). 

 

                                                                                                                                                                                     
recursos. Por pressão do sistema financeiro são instalados circuitos nacionais e internacionais de comunicação de 

dados: em 1981 a Embratel cria a Transdata e no ano seguinte dá-se a extensão ao Brasil da rede de transmissão 

de dados da Society for Woldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift) [a rede Swift possibilita ao 

espaço financeiro brasileiro manter relações mais tênues com operações e transações realizadas pelas principais 

instituições financeiras mundiais]. Paralela e rapidamente os bancos tornam-se também produtores de 

telecomunicações e de informática. Tal é o caso do Bradesco, que em 1981 obtém uma participação minoritária 

na Digilab (firma de produção eletrônica) e dois anos depois adquire a totalidade do capital da empresa – ponto 

de partida de uma política de investimentos maciços em empresas de equipamentos de informática e de 

telecomunicações‖ (DIAS, 2005, p. 37-38). Assim, ―a tecnologia se tornou decisiva na disputa pelo mercado‖ 

(COSTA, 2012, p. 273). 

44
 A Rede Nacional de Comunicação de Dados (TRANSDATA), ―[...] é um serviço prestado em todo o 

território, desde 1981 (Dias, 1995b: 123), com alto grau de qualidade e confiabilidade. Entre as principais 

aplicações desse sistema estão a transmissão e recepção de arquivos digitais, o acesso a banco de dados, o acesso 

de terminais ao Host (sede da empresa e/ou nó principal da rede), a entrada remota de dados e as transações on-

line (caixa eletrônico, por exemplo)‖ (CASTILLO, 1999, p. 175). 
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No que diz respeito aos bancos, a instalação desses macrossistemas técnicos lhes 

garantiu o alargamento das suas fronteiras, a partir da comunicação rápida e da circulação de 

dinheiro entre os lugares diversos do território nacional (CONTEL, 2006). Como afirma Dias 

(2007, p. 2-3):  

 

No Brasil, a difusão dos microcomputadores e a criação pela EMBRATEL 

em 1981 da rede TRANSDATA (Rede Nacional de Comunicação de Dados) 

permitiram as organizações tomarem pé num campo que ainda lhes escapava 

– aquele da comunicação instantânea com parceiros extramuros da fábrica 

ou da sede; em outros termos, a proximidade geográfica não é mais condição 

indispensável para transmissão instantânea das informações. 

 

Surgiu, com isso, o aprimoramento dos produtos e serviços oferecidos pelas 

instituições bancárias, já que agora passaram a ser automatizadas. A transferência eletrônica 

de fundos, a disseminação dos caixas automáticos (Figura 1), o sistema de resposta audível e 

os terminais para atendimento aos clientes são os principais serviços possibilitados pelas 

técnicas de informação e comunicação aliadas aos bancos. Buscando sobreviver e/ou 

consolidarem-se, os bancos não tiveram outra alternativa, senão adotar e investir nesse pacote 

tecnológico expandindo, com isso, o mercado de crédito e territorializando lugares, atraindo 

e/ou selecionando, assim, a sua clientela, aumentando a flexibilidade técnica do espaço de 

fluxos, através da circulação de capitais, crédito e informações entre o banco, o cliente e os 

funcionários. 

A principal fonte de poder aí é a informação. A capacidade de comunicação e 

informação tornaram-se preponderantes, pois nesse período e meio técnico-científico-

informacional a ―[...] informação comanda a mobilidade dos seres e das coisas‖ 

(RAFFESTIN, 1993, p. 203). Daí o fato dessas instituições existirem investindo em eficientes 

sistemas de telecomunicações e de articulação eletrônica, intensificando a constituição de suas 

redes (DIAS, 1991), já que a rede é proteiforme, isto é, muda frequentemente de forma. 

Assim, a rede ―[...] se adapta às variações do espaço e às mudanças que advêm no tempo. [...] 

faz e desfaz as prisões do espaço, tornando território: tanto liberta como aprisiona. É o porquê 

de ela ser o ‗instrumento‘ por excelência do poder‖ (RAFFESTIN, 1993, p. 204).  

Diante dessa realidade, alguns autores chegam a afirmar que já não existe mais o 

dinheiro como materialidade. Em sua obra A morte do dinheiro: como a economia eletrônica 

desestabilizou os mercados mundiais e criou o caos financeiro, Kurtzman (1995) afirma que 
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o dinheiro não é mais uma coisa que se possa esconder debaixo do colchão, mas sim um 

sistema, uma rede formada por centenas de milhares de computadores.  

Apesar disso, percebe-se, mediante informações do Banco Central do Brasil, que no 

Brasil estão em circulação cerca de R$ 189.825.175.967 (cento e oitenta e nove bilhões, 

oitocentos e vinte e cinco milhões, cento e setenta e cinco mil e novecentos e sessenta e sete 

reais) em notas/cédulas (5.705.714.578 bilhões de unidades cédulas) e moedas 

(22.742.604.657 bilhões de unidades), o que corresponde em termos de valor R$ 

5.566.221.092,73 (cinco bilhões, quinhentos e sessenta e seis milhões, duzentos e vinte e um 

mil, noventa e dois reais e setenta e três centavos) (BACEN, 2014c).  

Ou seja, nesse ―mundo sem centro‖
45

, no sentido de que todos os lugares estão 

equidistantes, fazendo com que as transferências de dinheiro fluam com barreiras flexíveis por 

todo o país e o mundo, a quantidade de dinheiro material em circulação no país ainda é 

considerável: R$ 195.391.397.059,73 (cento e noventa e cinco bilhões, trezentos e noventa e 

um milhões, trezentos e noventa e sete mil, cinquenta e nove reais e setenta e três centavos). 

Isso mostra o caráter desse processo de territorialização dos serviços bancários quando da sua 

efetivação, caracterizado por (i)materialidades coexistindo, ou seja,  as formas de dinheiro em 

papel e moeda (materialidade) coexistem com o dinheiro tornado tecnologia (imaterialidade), 

que circula à quase velocidade da luz. Nesse sentido, no atual período, se tem o dinheiro 

transportado não apenas em carros especializados, mas também através de fios e redes de 

fibras óticas comandadas por satélites através de redes de computadores. 

Essas novas tecnologias instigativas de informação permitem às empresas e à 

população, no que tange suas relações com as instituições bancárias, realizarem ações a partir 

de seus próprios domicílios. Hoje, ações como pagamentos de contas, verificação de extratos, 

realização de transferências, dentre outros serviços podem ser realizados sem a necessidade de 

se deslocar a uma agência bancária, posto bancário ou correspondente, pois as tecnologias de 

informação e comunicação do qual, por exemplo, um aparelho celular hoje é constitutivo, 

possibilita essas ações. Isso significa que os computadores introduzidos no processo produtivo 

bancário ausenteia, cada vez mais, a mão de obra humana das dinâmicas do processo de 

relações, tornando-a quase invisível nas agências bancárias de um futuro, talvez, não muito 

                                                           
45

 Para Castells (1991), a organização espacial da economia informacional é cada vez mais um espaço de fluxos. 

No entanto, essa característica não pode implicar que a gestão territorial das instituições agentes desse sistema de 

ações não aconteça em lugar algum, pois o lugar e seu conteúdo são cada vez mais importantes nos processos 

geográficos, pois neste século XXI somos cada vez mais homo geographicus (SACK, 1997). 
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distante, já que com essas novas possibilidades técnicas a tendência é cada vez mais o 

autosserviço (Figura 2). 

 

Figura 2 – Consumidores de Serviços Bancários em Fila Buscando Autosserviços 

Possibilitados Pelos Caixas Eletrônicos 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 

Foto: Valmaria Lemos da Costa Santos, 2015. 

 

Desde o momento em que os processos mecânicos das agências bancárias passaram a 

ser ―melhorados‖ – a partir da década de 1960 (HOFF, 2003), através do uso de máquinas de 

contabilidade – seguido do uso dos grandes computadores nas décadas de 1970 e 1980, 

concretizando-se na década de 1990 com o sistema on-line, que interligou todas as unidades 

de cada banco – que a população menos instruída sofre frente ao uso desses aparatos técnicos 

quando necessitada dos serviços bancários e financeiros. Apesar de ter surgido pós-Plano Real 

(1994), outros canais alternativos de transações – como é o caso dos correspondentes, locais 

não necessariamente bancários como farmácias e supermercados, que oferecem serviços 

bancários à população por meio de funcionários não bancários, ainda essa parte da população 

enfrenta dificuldades no acesso aos serviços bancários. 

De uma forma geral, podem-se identificar três consequências principais desse 

processo de automação bancária no Brasil: 1) a expansão do mercado, pois houve uma maior 

captação de clientes; 2) agilidade no fluxo de informação, já que papeis foram substituídos 
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por fluxos informacionais, resultando no aumento da produtividade e 3) redução de despesas 

com mão-de-obra, já que houve a automação de grande parte dos serviços, que, por um lado, 

aumentou a produtividade bancária e, por outro, elevou o número de desemprego neste setor 

(SCHMITZ, MAHL, 2000). Assim, surgiram caixas eletrônicos em lugares públicos, o 

serviço de telemarketing, o office banking, o home banking e o internet banking (CONTEL, 

2006), possibilitando aos clientes, em qualquer parte do mundo, realizarem operações 

bancárias. 

Embora as agências bancárias sejam o principal tipo de fixos bancários de 

atendimento, sobretudo pelo fato da amplitude dos serviços que ―prestam‖/ofertam à 

população, nota-se que desde o ano de 2000, o número de postos de atendimento bancário 

eletrônico cresce de forma mais acentuada que as agências bancárias (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Brasil: Instalações Bancárias de Agências e Postos de Atendimento Bancário 

Eletrônico (PAE), por Regiões Geográficas, 2000-2011 

Regiões 
Agências 

Postos de Atendimento Bancário 

Eletrônico (PAE) 

2000 2011 2000 2011 

Nordeste 2.327 3.215 1.766 6.893 

Norte 557 985 508 2.485 

Centro-Oeste 1.194 1.610 903 3.224 

Sudeste 8.942 11.388 7.580 18.253 

Sul 3.376 4.080 1.944 6.459 

Total 16.396 21.278 12.701 37.314 

Fonte: Banco Central do Brasil (2008, p. 80-81; 2013, p. 118-119): Boletim Regional do Banco Central do 

Brasil, v. 7; nº. 4, outubro de 2013. Boletim Regional do Banco Central do Brasil, v. 2; nº. 2, abril de 2008. 

 

Se em 2000 esse número era inferior ao total de instalações de agências no país, em 

2011 era bem superior, 16.036 a mais que o número de agências para esse mesmo ano. 

Somando-se a essa forma de autoatendimento, não se pode deixar de mencionar a importância 

que os objetos técnicos computadores e celulares, hoje, têm nessa forma de dinâmica espacial 

dos serviços bancários, até porque quem faz funcionar um caixa eletrônico é um computador 

em seu interior.  

Com a popularização dos computadores domésticos, as instituições bancárias 

reforçaram a implantação do autoatendimento, agora a domicílio. Isso impactou a 
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geografização do sistema bancário, uma vez que o possibilitou alcançar dimensões territoriais 

além da agência e dos postos convencionais de autoatendimento. O autoatendimento que nas 

décadas anteriores ao ano 2000 eram pontuais aos terminais eletrônicos de agências e/ou 

postos, a partir dessa década começou com mais intensidade a adquirir características 

espaciais distintas.  

Atualmente, além de ser pontual, através dos fixos bancários que o oferta, o 

autoatendimento bancário se universalizou, atingindo geralmente todas as partes das cidades, 

municípios, estados, países e o planeta de uma forma geral, muito embora também esse acesso 

seja limitado, dadas as condições materiais de existência da população.  

O avanço da informatização e desenvolvimento de novos serviços via internet, é uma 

estratégia cada vez mais constante da integração do território pelos bancos. Boa parte da 

população dos grandes centros, ou até mesmo de pequenas cidades dotadas de objetos 

técnicos que garantam as operações dos serviços bancários e financeiros via internet 

dispensam a locomoção até uma agência bancária buscando, com isso, evitar trânsito e outros 

transtornos, preferindo realizar a movimentação de sua conta e pagamentos na comodidade de 

seus domicílios, como se constata em conversas informais com usuários bancários. 

Apesar disso, não se pode desconsiderar que o grau de acesso a qualquer instrumento 

financeiro depende do lugar em que a população se encontra, pois no mesmo país, na mesma 

região ou unidade federativa, ou até mesmo em uma certa cidade, como se perceberá com 

relação à Natal, o acesso aos fixos bancários e financeiros é diferenciado dependendo do 

bairro que se esteja. Esse raciocínio é válido para outras acessibilidades do plano existencial 

humano, fragmentado em econômico e social, já que uma divisão territorial do trabalho é 

fator preponderante na dinâmica dos lugares e da vida da população que aí existe, 

condicionando o agir das pessoas, das firmas, das instituições, enfim, dos elementos do 

referido lugar/espaço.  

No Rio Grande do Norte, a distribuição de caixas eletrônicos (Postos de Atendimento 

Bancário Eletrônico (PAE)) assim se encontra dispersa geograficamente (Gráfico 1 e Mapa 

3): 
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Gráfico 1 – Rio Grande do Norte: Distribuição de Postos de Atendimento Bancário 

Eletrônico (PAE) por Bancos, em 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014.  

 

 

Mapa 3 – Rio Grande do Norte: Distribuição Geográfica do Total de Postos de Atendimento 

Bancário Eletrônico (PAE) por Municípios, em 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
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A maior quantidade de caixas eletrônicos presentes no Rio Grande do Norte é do 

Banco do Brasil S. A., seguida do Banco Bradesco S. A. e da Caixa Econômica Federal, pois 

são as instituições bancárias com maior sistema de ações e objetos no estado (Gráfico 1).  

Quando se observa a distribuição dessas materialidades no estado como um todo 

(Mapa 3), constata-se que ainda existem diversos lugares sem a presença das mesmas. Até o 

momento dessa pesquisa, 22% (36 cidades) ainda não possuíam essa materialidade em seu 

sistema de objetos e ações; ao passo que 78% (131 cidades) os possuiam, sendo as que mais 

se destacam: Mossoró, com 60 desses objetos técnicos; Natal com 237 e algumas cidades da 

Região Metropolitana de Natal, como Parnamirim com 30 e São Gonçalo do Amarante com 9 

desses fixos bancários.  

Observando o caso específico de Natal, cuja densidade maior desses objetos técnicos é 

identificada, constata-se que, de igual modo, como acontece com a distribuição desses caixas 

eletrônicos no estado, alguns bairros são desprovidos dos mesmos, ao passo que certos bairros 

concentram essas materialidades, como é o caso dos bairros Lagoa Nova, Tirol, Potengi e 

Capim Macio (Mapa 4). Esses bairros são as áreas geográficas da capital potiguar onde se 

concentram o maior número de empresas; estão entre os que possuem o maior número de 

rendimentos e ainda, portanto, concentram também as maiores densidades técnicas e 

populacionais rentáveis para o segmento bancário expandirem, aí, seus canais de ―prestação‖ 

de serviços e captação de lucros. 
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Mapa 4 – Natal: Distribuição Geográfica do Total de Postos de Atendimento Bancário 

Eletrônico (PAE) por Bairros, em 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Somado a esses objetos técnicos de expansão dos serviços bancários e financeiros têm-

se, ainda no estado, as infraestruturas de serviços de telefonia móvel e de acesso à internet, 

pois em função da presença de milhares de Estações Rádio Base (ERBs) é possível 

comunicar-se por telefone celular e realizar ações ligadas a serviços bancários e financeiros.  

O celular, na medida em que seu uso hoje remete não mais a um símbolo de status de 

uma determinada classe social, mas sim, uma necessidade criada pelo modelo de sociedade 

que se vive, provoca mudanças quanto ao acesso aos serviços bancários e financeiros, já que é 

um objeto técnico-científico-comunicacional ligado às práticas sociais tanto profissionais, 

quanto àquelas da vida cotidiana desse mundo pós-moderno. Ou seja, graças ao seu 

barateamento e as ininterruptas inovações tecnológicas, seu acesso se tornou popular. Seu 

acúmulo de funções superpostas possibilita que diversas pessoas que têm relações com 

instituições bancárias realizem serviços bancários e financeiros, já que é essa também uma 

das imposições do sistema bancário: fazer com que os seus clientes tenham autonomia, isto é, 

busquem resolver, por mecanismos próprios, a realização de operações bancárias, sem com 
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isso o banco gastar com mão de obra para auxiliar os clientes, mas não deixando de faturar 

com esses serviços/operações.  

O celular, hoje, por não possibilitar fazer-se apenas ligações, mas por possuir, 

também, agenda, rádio, acesso à internet, jogos, câmera fotográfica etc., tornou-se uma das 

possibilidades de difusão dos serviços bancários e financeiros (Figura 3), evidenciando ainda 

mais a progressiva dependência, que as pessoas, atualmente, estão adquirindo em relação a 

esse objeto técnico de possibilidades de ações diversas, sobretudo comunicacional e 

informacional, criando novas necessidades.  

 

Figura 3 – Exemplos de Alguns Serviços Bancários que os Clientes de um Banco Podem 

Realizar Através do Autoatendimento pelo Aparelho Celular em Qualquer Tempo e Lugar 

Conectados pela Internet 

   
Fonte: Conta de Cliente do Banco do Brasil, 2015. 

 

Através do aparelho celular com acesso à internet, o correntista pode realizar diversos 

serviços, dentre eles consultas a extratos de conta corrente, cheques, cartão de crédito e 

poupança, realizar pagamentos, transferências, consultar saldos, desbloqueio de talão, 

empréstimos, serviços de telefone, como por exemplo, efetuar recargas, dentre outros serviços 
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autorrealizáveis, antes só realizados em uma agência ou posto de atendimento bancário. Tal 

situação é hoje um retrato ―[...] do funcionamento do mundo atual, um mundo voraz, 

acelerado, onde finalmente a possibilidade de sobreposição espaço/tempo acontece‖ (SOUZA, 

2004, p. 57). 

Segundo Tofeti (2007), a telefonia celular é parte indissolúvel do atual modo de vida, 

uma vez que constitui-se numa verdadeira revolução social ao permitir o acesso a modernos 

meios de comunicação às classes de menor renda. Além de comportar outras tecnologias de 

informação e comunicação (internet, televisão e rádio), o celular deu mobilidade às pessoas e 

às suas atividades. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), 

atualmente, são mais de 100 milhões de celulares no território brasileiro para uma população 

de 190 milhões. Os celulares são os objetos mais representativos deste espaço de fluxos em 

relação aos computadores, notebooks, lap tops, palm tops etc., ferramentas também de 

possibilidade de acesso aos serviços bancários e financeiros. 

Uma das possibilidades do amplo uso do celular é dada pela multiplicação de torres e 

antenas de telefonia, as chamadas Estações Rádio Base (ERBs), isto é, novas estruturas e 

objetos na constituição do espaço para dar suporte a essa e outras demandas de reprodução do 

capital e da sociedade, que se multiplicaram na paisagem urbana, como se percebe nas 

cidades do Rio Grande do Norte, em particular (Mapa 5) e brasileiras, de uma maneira geral. 
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Mapa 5 – Rio Grande do Norte: Distribuição Geográfica do Total de Estações Rádio Base 

(ERBs) por Municípios, em 2014 

 
Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 2014. Posição em 08.02.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

No Rio Grande do Norte, apenas os municípios de Itaú, Caiçara do Norte e São José 

de Mipibu não possuem esses objetos técnicos, ao passo que alguns municípios e respectivas 

cidades possuem uma densidade maior dos mesmos. A função desses objetos da paisagem 

urbana (ERBs) é possibilitar a comunicação entre estações móveis (celular), dotando o espaço 

de radiação não ionizante para oferecer uma área de cobertura para os usuários, 

desencadeando ações diversas no cotidiano da população, dentre elas aquelas de realização de 

serviços bancários. Com base na distribuição espacial dessas torres e antenas é possível se 

verificar em que locais o uso do serviço de telefonia celular é mais intenso e saber qual a 

relação disso com a presença dos fixos bancários aí presentes (Mapa 6). 
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Mapa 6 – Rio Grande do Norte: Distribuição Geográfica do Total de Fixos Bancários 

(Agências, Postos e Correspondentes) por Municípios, em 2014 

 
Fontes: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014; Caixa Econômica Federal, 2014; Banco 

do Brasil S. A., 2014 e Banco Bradesco S. A., 2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Sobrepondo-se os (Mapas 5 e 6), nota-se que, em geral, existe uma relação 

diretamente proporcional entre fixos bancários (agências, postos e correspondentes) e 

quantidades de torres e antenas de celulares nas cidades norte-rio-grandenses, pois as cidades 

potiguares que mais têm fixos bancários são, praticamente, as mesmas que possuem o maior 

quantitativo de torres de celulares (Mapa 7). Isso evidencia que a presença dos canais 

bancários nos lugares contribui para o entendimento de sua história e geografia, no sentido de 

que são arranjos locacionais do circuito superior da economia urbana adensados nos lugares 

onde o conteúdo existencial econômico, técnico, social e político são mais expressivos. 
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Mapa 7 – Rio Grande do Norte: Distribuição Geográfica do Total de Estações Rádio Base 

(ERBs) e Fixos Bancários (Agências, Postos e Correspondentes) por Municípios, em 2014 

 
Fontes: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 2014; Banco Central do Brasil (Bacen), 2014; Caixa 

Econômica Federal, 2014; Banco do Brasil S. A., 2014 e Banco Bradesco S. A., 2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Por ser um fenômeno geográfico de constituição multilocalizada, os serviços bancários 

e financeiros sempre se estabelecem em rede. Segundo Santos (2009a, p. 262), as redes são 

materiais e sociais. Isso significa que quando uma rede técnica é implantada, a exemplo da 

infraestrutura de telefonia celular no Rio Grande do Norte, o território também se refedine, 

uma vez que, os lugares se reestruturam mediante a constituição de novos sistemas de objetos 

e ações voltados às definições intencionais que são criadas.  

Daí a influência da infraestrutura da telefonia móvel celular na composição do sistema 

de equipamentos técnicos, aos quais os serviços bancários e financeiros no Rio Grande do 

Norte fazem-se sob duas formas:  

1) a primeira é a participação do celular como elemento que dá acesso a diversos 

serviços bancários (consulta a saldos, realização de transferência e pagamentos etc.), 

provocando um novo dinamismo às atividades bancárias, dando agilidade e velocidade a esses 
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serviços por parte de quem está inserido nessa rede: bancos e clientes e/ou consumidores 

bancários.  

2) é que a presença da infraestrutura da telefonia móvel implica na tendência cada vez 

mais acentuada da informação e comunicação no sistema de relações não apenas bancárias, 

mas cotidianas, do existir humano de uma forma geral, o que merece mais atenção dos 

geógrafos. Conforme já enfatizou Machado (1999, p. 131-132), ―a rede de telecomunicação 

tem sido um dos principais agentes de desenvolvimento de estruturas urbanas híbridas, 

hierárquicas e heterárquicas, ao permitir que vilas e cidades pertencentes aos níveis inferiores 

da hierarquia urbana possam conectar-se com qualquer outro lugar, desde que este participe 

da rede‖, sendo a rede bancária, ainda segundo essa autora, baseada em Leila C. Dias, ―[...] o 

melhor exemplo da associação entre a forma de organização em rede adotado por firmas e 

empresas e o sistema de telecomunicações‖ (MACHADO, 1999, p. 131-132). 

A informação não é um elemento tão recente na constituição de processos geográficos. 

Pierre George, já na década de 1960, e Manuel Castells, na década de 1980, mostraram o 

papel da informação nas dinâmicas do espaço. Naquela época, afirmava George (1968, p. 76): 

―a informação atinge a todos em todos os lugares‖, o que só se intensificou de lá para cá, 

tornando-se constituição cada vez mais intensa de processos espaciais, a exemplo daqueles 

ligados aos bancos e sua territorialização.  

Nota-se com isso, que ao contrário da época da intensificação da Revolução Industrial 

(século XVIII até a década de 1970), em que a produção era em massa e realizada por 

operários que utilizavam métodos repetitivos no processo de fabricação dos produtos, na 

época atual, a informação, baseada no uso de computadores conectados à internet e/ou 

máquinas receptoras de sinais de satélites, mantém os princípios da organização econômica 

com implicações significativas no cotidiano. Ou seja, o surgimento da internet possibilitou 

essa revolução da informação (CASTELLS, 1991; 2003), fazendo surgir uma nova forma de 

relacionamento social e de realização dos serviços bancários e financeiros e demais processos 

e atividades econômicas (HARVEY, 2014). Assim, os avanços da microeletrônica e da 

informática têm permitido maior flexibilidade e mobilidade dos fatores e formas de produção 

e de realização dos serviços os mais variados, dentre eles os bancários, permitindo maior uso 

do espaço através da territorialização de lugares diversos e mais distantes, como acontece com 

o Banco do Brasil e Banco Bradesco, que graças ao uso dessas técnicas conseguem ser 

instituições multinacionais, no sentido de se fazerem presentes em outros países, além do 

Brasil onde são sediados (Mapa 8). 
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Mapa 8 – Países com Fixos Bancários do Banco do Brasil S. A. e do Banco Bradesco S. A., 

em 2014 

 
Fontes: Banco do Brasil S. A., 2014 e Banco Central do Brasil (Bacen), 2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Não se pode deixar de mencionar a atuação que o Banco do Brasil tem no exterior, 

pois desde 10 de novembro de 1941, quando inaugurou sua primeira agência no exterior 

(COSTA, 2012), que esse banco vem expandindo seu raio de atuação em outros países, 

ampliando sua presença internacional, contando hoje com mais de 50 pontos de atendimento 

no exterior, divididos em  agências, subagências, unidades de negócios/escritórios e 

subsidiárias em 24 países, estando presente nos principais centros financeiros das Américas, 

Europa e Ásia
46

, conforme se perebe no (Mapa 8), de acordo com informações em seu sítio 

eletrônico na internet.  

No exterior, o Banco do Brasil volta-se principalmente para a viabilização dos 

sistemas de ações que configuram os negócios com o Brasil, desencadeados por empresas 

                                                           
46

 Para mais informações consultar <http://www.bb.com.br>. Disponível em: 

<http://www.bb.com.br/portalbb/page22,8477,8477,22,0,1,8.bb?&codigoNoticia=29858>. Acesso em 

09/02/2014. 
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brasileiras que realizam operações de comércio exterior, estabelecendo diversas ações de 

relacionamento com instituições financeiras internacionais, além de atuar no mercado de 

capitais, fortalecendo, com isso, a imagem do Brasil no cenário internacional, conquistando 

novos mercados. São diversos os fixos bancários no exterior, dezoito agências bancárias: 

Assunção, Buenos Aires, Cidade do Leste, Frankfurt, Grand Cayman, Gunma, Hamamatsu, 

La Paz, Lisboa, Londres, Madri, Miami, Milão, Nagoia, Nova Iorque, Paris, Santiago e 

Tóquio. Oito subagências: Cascais, Gifu, Gotanda, Ibaraqui, Nagano, Parque das Nações, 

Porto e Santa Cruz de la Sierra. Cinco subsidiárias: Nova Iorque, Londres, Viena, Grand 

Cayman - Ilhas Cayman e Georgetown - Ilhas Cayman; além de dez unidades de negócios: 

Caracas, Cidade do México, Dubai, Hong Kong, Lima, Luanda, Panamá, Roma, Seul e 

Xangai. Assim, essa expansão geográfica de seu raio de ação até o exterior, consolida então 

esse banco como a instituição financeira brasileira com maior presença na rede mundial. 

No que tange ao raio de atuação do Banco Bradesco no exterior, apesar da prioridade 

dessa instituição bancária sempre ter sido o mercado doméstico (COSTA, 2012), há uma 

dispersão geográfica de objetos e organizações, constituindo uma territorialização, já que há 

fixos bancários em países como Argentina, China, Luxemburgo, México, Inglaterra, Estados 

Unidos e Japão (Mapa 8). 

Portanto, nesses países, essas instituições bancárias (Banco do Brasil e Banco 

Bradesco) formam uma rede de dependências constituída por agências e subagências, 

subsidiárias, escritórios, terminais eletrônicos, que oferecem atendimento a turistas do Brasil 

no exterior, a brasileiros que residem fora do Brasil, além de ―oferecer‖ produtos e serviços 

bancários às empresas brasileiras que atuam no comércio internacional. O progresso técnico e 

a ação política é a possibilidade da geograficização dessas instituições em outros países. Isso 

evidencia que o momento atual é o do uso intensivo da tecnologia no processo de produção e 

relações socioespaciais, fato que difunde o raio de atuação dos atores, possibilitando a 

instantaneidade das ações, diferentemente de tempos passados, em que os fenômenos e 

processos se davam mais por uma obediência à hierarquia dos lugares, pela contiguidade dos 

mesmos ou pela (re)localização (HÄGERSTRAND, 1967; 2013). 

Contudo, apenas o desenvolvimento das redes técnicas e de todos os equipamentos 

técnicos anteriormente mencionados: as rodovias, a energia elétrica e as redes de 

telecomunicações e informática, não são responsáveis pela fluidez, mas também, as normas, 

pois 
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[...] a fluidez não é uma categoria técnica, mas uma entidade sociotécnica. 

Ela não alcançaria as conseqüências atuais, se, ao lado das novas inovações 

técnicas, não estivessem operando novas normas de ação, a começar, 

paradoxalmente, pela chamada desregulação. A economia contemporânea 

não funciona sem um sistema de normas, adequadas aos novos sistemas de 

objetos e aos novos sistemas de ações, e destinados a provê-los de um 

funcionamento mais preciso. Na realidade, trata-se de normas constituídas 

em vários subsistemas interdependentes, cuja eficácia exige uma vigilância 

contínua, assegurada por uma legislação mundial, tribunais mundiais e uma 

polícia mundializada. Ao contrário do imaginário que a acompanha, a 

desregulação não suprime as normas. Na verdade, desregular significa 

multiplicar o número de normas (SANTOS, 2009a, p. 275). 

 

Pela eloquência da citação, dispensam-se comentários passando-se, agora, à discussão 

de um dos conteúdos do espaço geográfico ao qual a referida citação se refere: a norma, e sua 

implicação no processo de expansão dos serviços bancários, discussão já muito bem feita por 

Contel (2006) baseado na obra do professor Milton Santos, em que aqui busca-se destacar 

apenas alguns elementos dessa relação com a territorialização desses serviços bancários no 

Rio Grande do Norte, que contribuíram significativamente para a integração bancária deste 

estado. 

 

2.2 A Norma e o Espaço Geográfico: Uma Nota à Ação Motora da 

Expansão dos Serviços Bancários no Rio Grande do Norte 

 

Sendo a dinâmica espacial da maneira existencial da sociedade e dos processos de 

territorialização dos serviços bancários pautada na expansão técnica, não se pode deixar de 

lado as normas que surgem depois e/ou concomitante para retardar ou acelerar esses 

processos, uma vez que têm por objetivo coordenar, uniformizar, limitar e/ou proteger grupos 

ou instituições, possibilitando compreender melhor ―quem usa e quem regula‖ (SILVEIRA, 

2012, p. 217) processos.  

Antas Jr. (2005, p. 22) já evidenciou que Max Sorre (1948), em sua Les fondements de 

la Géographie Humaine II, dedicou-se a este tema, bem como ainda Jean-Marie Perret (1992) 

no artigo Pour une géographie juridique e René David (1996) em seu artigo Géographie 

juridique. No entanto, foi Santos (2009a), talvez devido à sua formação em Direito, quem 



109 

 

  

demonstrou e trouxe para a Geografia a importância de se incluir, no percurso investigativo, 

as normas na explicação dos processos geográficos. 

Tomando por base as considerações de Godelier (1972) de que a vida em sociedade é 

organizada por princípios explícitos, isto é, ‗―normas criadas intencionalmente‘‖ 

(GODELIER, 1972 apud SANTOS, 2009a, p. 228), Milton Santos mostra que ―o espaço, por 

seu conteúdo técnico, é regulador, mas um regulador regulado, já que as normas 

administrativas (além das normas internas às empresas) é que, em última análise, determinam 

os comportamentos‖ (SANTOS, 2009a, p. 230). Isso se tornou mais evidente, sobretudo a 

partir do momento em que se aprofundou a divisão do trabalho, a partir da década de 1970, 

devido às novas tecnologias incorporadas cada vez mais aos processos produtivos, em que 

foram organizadas novas formas mais elaboradas de controle e cooperação, pois ―as novas 

necessidades de complementaridade surgem paralelamente à necessidade de vigiá-las, 

acompanhá-las e regulá-las‖ (SANTOS, 2009a, p. 232) ou ao contrário, isto é, regula-se 

também para atender à necessidade de complementaridade, como se verifica com relação ao 

processo de expansão geográfica dos serviços bancários. Por se darem até mesmo à distância, 

essas novas necessidades de regulação e controle constituem uma diferença entre as 

coexistências do passado e as do atual período. 

A organização do homem em sociedade, no que diz respeito à busca pela produção, é 

acompanhada, ao mesmo tempo, pelo desejo de controlar. Como a sociedade sempre se 

apresenta fragmentada em grupos, classes, castas etc., as formas de controle são cada vez 

mais firmadas. Foi esta a constatação fundamental de Marx e Engels (1996, p. 9) ao 

afirmarem que ―a história de toda a sociedade que existiu até agora é a História da luta de 

classes‖, fato este não desprezado por Sartre (1980, p. 72), para quem a descoberta da luta de 

classes foi uma verdadeira descoberta, afirmando crer nessa luta ―[...] totalmente, ainda hoje 

em dia, na forma em que Marx escreveu, [pois], a época mudou mas é sempre a mesma luta 

entre as mesmas classes, com o mesmo caminho [...]‖. 

Diante disso, faz-se oportuno destacar algumas perspectivas normativas que 

favoreceram a expansão geográfica das instituições bancárias e financeiras no Brasil, 

importantíssimas para a compreensão da ordem espacial locacional dos canais de atendimento 

bancários dispersos no Rio Grande do Norte.   

A instituição espacial dos fixos bancários articula-se à estrutura social e à organização 

do território, cuja finalidade é a regulação dos comportamentos e diretrizes das ações da 
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sociedade, pautadas pelo que se configura útil a essa ordem. Daí, Santos (1999) falar em 

território normado – configuração territorial, e/ou parte dela, comandada, regulada e – em 

território como norma, no sentido de ser a configuração territorial produtora de normas. 

Segundo Santos (1988, p. 111), a configuração territorial também chamada configuração 

espacial é dada pelo arranjo ―[...] dos elementos naturais e artificiais ou de uso social: 

plantações, canais, caminhos, portos e aeroportos, redes de comunicação, prédios residenciais, 

comerciais e industriais etc.‖. 

Tomando por base a teoria de Milton Santos, Antas Jr. (2005, p. 54) afirma que 

―indivíduos, grupos e/ou populações têm seus comportamentos constantemente submetidos a 

enquadramentos geradores de resultados ‗socialmente desejáveis‘‖. Ou seja, o sujeito mesmo 

gozando da liberdade que lhe é inerente (SARTRE, 1984) está posto a uma coação produzida 

externamente a si por instituições da autocriação humana (CASTORIADIS, 1987), ou às 

materialidades aparentemente inertes, que uma vez em conjuntos sistêmicos de objetos e 

ações constituem arranjos intencionalmente dispostos ―[...] a obstaculizar dadas ações ou, ao 

contrário, a promover-lhes a fluência‖ (ANTAS, RJ, 2005, p. 54).  

Pautados em objetos técnicos padronizados, os bancos submetidos às regulações do 

Banco Central do Brasil conseguem impor normas de uso que direcionam, em alguma 

medida, as ações dos indivíduos, como é o caso do autoatendimento
47

, que contribui para essa 

impessoalidade com que se constituem parte das relações nos serviços bancários. Assim, 

percebe-se que as ações dos atores bancários ―[...] só se realizam por meio da técnica e da 

norma, e atualmente de modo intensificado, pois as ações se tornaram sobremaneira 

complexas [...]‖ (ANTAS JR, 2005, p. 58). 

Videira (2006, p. 173) mostra que ―desde fins do século XIX o Estado se fazia 

presente na regulação do sistema financeiro e bancário brasileiro‖, uma vez que o direito de 

emitir papel-moeda e regular as demais instituições financeiras existentes era prioridade do 

Banco do Brasil, instituição bancária controlada pelo governo, que desempenhava, à época, as 

                                                           
47

 O autoatendimento caracteriza-se por incluir o cliente como mão de obra no processo de realização de 

serviços. Para as instituições bancárias e financeiras, esta mão de obra é gratuita e substitui, parcialmente, o 

funcionário tradicional de atendimento nas agências bancárias. Isso gera uma economia de custos extremamente 

significativa para os bancos. Com a evolução técnica e tecnológica cada vez mais aplicada aos mecanismos de 

produção econômica é provável que configurações significativas na organização das prestações dos serviços 

bancários e financeiros, bem como outros tipos de serviços, em um futuro não muito distante, sofram impactos 

significativos, até porque, entende-se, se dependesse apenas dos bancos, todas as agências como as que existem 

hoje seriam fechadas e os clientes fariam as suas operações por meios eletrônicos, fato que alastraria 

demasiadamente os lucros. 
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funções de Banco Central (SINGER, 2001; CONTEL, 2006; COSTA, 2012). Isso vigorou 

desde a época da criação da primeira instituição bancária brasileira fundada em 12 de outubro 

de 1808, o Banco do Brasil, quando da vinda, para o Brasil, da Família Real portuguesa, até a 

década de 1940, quando o Governo Getúlio Vargas, através do Decreto-Lei nº. 7.293 cria, em 

2 de fevereiro de 1945, a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), órgão 

diretamente subordinado ao Ministério da Fazenda, que tinha por objetivo exercer o controle 

do mercado monetário e preparar a organização do Banco Central (CONTEL, 2006; COSTA, 

2012). Assim, o Banco do Brasil, até meados da década de 1940 foi a instituição bancária 

oficial a nortear as políticas monetárias no país, atuando como Banco Central, no sentido de 

que não havia, nesse período, uma instituição com tal função em território nacional. Segundo 

Oliveira (2013), a SUMOC representava os anseios às práticas de Breton Woods
48

 no que 

concerne à ordem internacional. 

Mudanças significativas só se efetivaram a partir de 31 de dezembro de 1964, quando 

o Governo Castello Branco promulgou a Lei nº. 4.595, instituindo a Reforma Bancária, com a 

função primordial de normatizar e dar as regras para o funcionamento do sistema financeiro e 

monetário nacional (CONTEL, 2006; COSTA, 2012; VIDEIRA; 2006). A Reforma Bancária 

e Financeira de 1964 teve papel importante no processo de regulação do sistema financeiro 

brasileiro, pois além de criar a instituição mais importante – o Banco Central do Brasil (BC), 

órgão responsável pela execução das políticas traçadas pelo Conselho Monetário Nacional 

(CONTEL, 2006), possibilitou reduzir o número de sedes bancárias existentes no país, o que 

favoreceu a concentração dos bancos nas mãos de poucos (CORRÊA, 2006).  

Além disso, contribuiu para a expansão geográfica das agências pelo território 

nacional (Tabela 2), visando reter o saturamento quanto ao número de agências bancárias nas 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e a passagem de bancos de atuação local e regional 

para uma atuação nacional (CONTEL, 2006; VIDEIRA, 2006; CORRÊA, 2006; COSTA, 

2012).  

                                                           
48

 Chama-se às conferências realizadas em New Hampshire, EUA, ocorridas em 1944, que definiram o Sistema 

Bretton Woods, sistemas de ações e práticas de gerenciamento internacional financeiro, monetário e comercial 

que deveriam vigorar no período pós Segunda Guerra Mundial. Foi aí em que se criou o Banco Internacional 

para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) para nortear a ordem 

monetária entre os Estados-Nação independentes. Ou seja, falar de Bretton Woods é falar de um sistema de 

ações constitutivas daquilo que Milton Santos chamou de verticalizações presentes, até hoje, nas dinâmicas 

existenciais das sociedades ocidentais, como a brasileira. 
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Vale ressaltar ainda, que a expansão da rede bancária em território nacional foi 

possível também por meio da instalação de postos de serviços em empresas privadas e 

públicas, bem como ainda por meio das incorporações e fusões bancárias que essa norma 

possibilitou aos agentes envolvidos (CORRÊA, 2006). 

 

Tabela 2 – Brasil: Distribuição Espacial e Percentual do Número de Agências Bancárias em 

1962 e 1996 

REGIÕES/SÃO PAULO AGÊNCIAS EM 1962 (%) AGÊNCIAS EM 1996 (%) 

Norte 1,3 3,9 

Nordeste 9,1 15,2 

Centro-Oeste 4,0 8,9 

Sudeste e Sul 85,7 72,1 

Estado de São Paulo 36,3 29,9 
Fonte: Elaboração Própria com base em Santos e Silveira (2002, p. 186). 

 

A partir desses dados levantados por Santos e Silveira (2002, p. 186), percebe-se que o 

mapa financeiro nacional era mais concentrado do que após a Reforma Financeira de 1964, já 

que houve, após essa regulação, uma expansão geográfica partindo, sobretudo das regiões Sul 

e Sudeste rumo às regiões Centro-Oeste (onde estava ocorrendo a expansão das atividades 

ligadas ao agronegócio) e Nordeste (devido ao processo de industrialização e densidade 

demográfica interessante (intencional) constitutiva da região).  

Apesar dessa dispersão de agências bancárias nas diversas regiões, nota-se que um 

maior número ainda se fazia presente no estado de São Paulo, como ocorre até hoje, já que aí 

um desdobramento de possibilidades constitutiva da existência configurado no arranjo 

econômico-social e político, ao longo da formação territorial e econômica do Brasil, 

possibilitou essa configuração. Nesse sentido, essa expansão-dispersão das agências bancárias 

deu-se ―[...] em virtude das oportunidades de financiar uma produção e uma circulação 

altamente dependente de capitais adiantados‖, sendo as áreas preferidas por esses elementos 

do espaço geográfico (os bancos) aquelas de ―[...] maiores densidades demográficas, técnicas 

e econômicas‖ (SANTOS, SILVEIRA, 2002, p. 186).  

Isso evidencia a importância da instância espacial nesse processo de dispersão de fixos 

bancários, cujo intento foi e é a existência dos lugares, isto é, o fazer-se social constitutivo de 

um conteúdo altamente visado a determinados elementos do espaço, como por exemplo, pelos 

atores bancários. Isso não significa menosprezar a norma enquanto elemento motor desse 
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processo de expansão e integração bancária do território, sobretudo porque ela é parte desse 

conteúdo geográfico do qual esses atores se utilizam para expandirem-se geograficamente. 

No período de 1945 (ano de criação da SUMOC) a 1964 (ano da Reforma Bancária e 

Financeira), houve um expressivo crescimento do número de agências bancárias no estado do 

Rio Grande do Norte, haja vista terem sido implantadas 12 agências no estado, sendo Macau e 

Jardim do Sediró cidades que passaram, juntamente com Natal, Mossoró, Caicó, Açu, Currais 

Novos, Pau dos Ferros, Angicos e Santa Cruz a comporem as cidades potiguares com 

sistemas de objetos e sistemas de ações bancários (Mapa 9). Macau, devido à dinâmica 

econômica instigada, sobretudo pela extração do sal marinho, atividade econômica que lhe 

deu e ainda dá um importante movimento na economia, como nota-se nos trabalhos de 

Andrade (1981; 1995) e, principalmente, Costa (1993). Jardim do Seridó, em função da 

dinâmica econômica decorrente da atividade comercial e industrial ligada à cotonicultura, à 

época dada, sobretudo, pela Indústria Medeiros S.A. ligada ao beneficiamento do algodão 

(AZEVEDO, 1989). Ou seja, devido ao conteúdo existencial desses lugares, expresso no 

arranjo econômico, social e também político.  
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Mapa 9 – Rio Grande do Norte: Distribuição Geográfica do Total de Agências Bancárias 

Criadas no Período de 1945 a 1964 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Entre os anos de 1964 (ano da Reforma Bancária e Financeira) a 1990 (ano de novos 

conteúdos normativos que reestruturaram o sistema bancário e financeiro), houve um 

expressivo aumento dos espaços de dispersão de agências bancárias no Rio Grande do Norte 

(Mapas 10 e 11). Somado a esse momento normativo estão as possibilidades técnicas 

constituídas entre essas décadas, marcadas sobremaneira pelo avanço na ciência, na técnica e 

na informação atrelado ao desenvolvimento econômico e aos processos políticos, que, 

consequentemente, implicaram no desenvolvimento urbano e nas dinâmicas bancárias e 

financeiras. 
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Mapa 10 – Rio Grande do Norte: Distribuição Geográfica do Total de Agências Bancárias 

Criadas no Período de 1964 a 1990 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Conforme (Mapa 10), foram implantadas cento e três agências bancárias em quarenta 

e uma cidades norte-rio-grandenses, passando esses fixos bancários a somarem-se a outras 

agências presentes em algumas cidades já detentoras dessas materialidades, ou sendo o 

primeiro fixo bancário presente, a partir de então, em algumas cidades. Com relação à Natal 

(Mapa 11), o bairro de Lagoa Nova concentrou o maior número desses fixos, nesse mesmo 

período.  
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Mapa 11 – Natal: Distribuição Geográfica, por Bairros, das Agências Bancárias Criadas no 

Período de 1964 a 1990 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Os anos 1990 são marcados, dentre outros fatores, pela unicidade técnica, temporal, 

econômica e social, que ―[...] são a base do fenômeno de globalização e das transformações 

contemporâneas do espaço geográfico‖ (SANTOS, 2009a, p. 189), a qual se liga diretamente 

a territorialização dos serviços bancários no país e no Rio Grande do Norte, em particular. 

Durante essa década, eventos importantes de ordem econômica e vinculados ao sistema 

financeiro brasileiro aconteceram visando atender solicitações dos atores sintagmáticos, 

hegemônicos constitutivos de sistemas de ações e normas de amplitude global. Isso levou o 

Brasil a ser mais funcional a esses atores. Dentre os referidos eventos pode-se citar o Plano 

Real, a estabilização da moeda (CONTEL, 2006), mas principalmente, no que tange à questão 

bancária e financeira, o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do 

Sistema Financeiro Nacional (PROER) (BANCO CENTRAL, 1995) e o Programa de 

Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (PROES) (BRASIL, 

1996).  
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O primeiro programa é uma resolução do Banco Central do Brasil, a Resolução nº. 

2.208, de 3 de novembro de 1995, que visava ―[...] assegurar liquidez e solvência ao referido 

Sistema e a resguardar os interesses de depositantes e investidores‖, ao mesmo tempo, 

buscando a instituição de ―[...] reorganizações administrativas, operacionais e societárias de 

instituições financeiras, previamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, que 

result[assem] na transferência e no controle ou na modificação de objeto social‖ (BRASIL, 

1995, Art. 1º e 2º). O PROER constituiu-se de um instrumento legal para a atuação do Banco 

Central do Brasil no processo de adequação cada vez mais das instituições pertencentes ao 

Sistema Financeiro Nacional, às dinâmicas do espaço, possibilitando o saneamento de 

corporações financeiras perante eventuais problemas organizacionais ou de liquidez. Em 

outras palavras, era uma maneira legal do Estado dar dinheiro aos bancos privados, com 

problema de capital, o que representou uma evasão de recursos públicos destinados ao 

saneamento de instituições privadas. 

O segundo é uma medida provisória, – a Medida Provisória nº. 1.514, de 7 de agosto 

de 1996. De acordo com esse instrumento normativo, em seu Art. 1º, o Estado brasileiro 

buscava ―a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária 

[...]‖ (BRASIL, 1996, Art. 1º). O PROES tinha por objetivo buscar ―[...] a privatização, 

extinção, ou transformação em instituição não financeira ou agência de fomento, [...] as 

instituições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação‖ (BRASIL, 1996, 

Art. 1º). Ambos os programas foram, portanto, normas direcionadas à reestruturação do 

sistema bancário e financeiro nacional. As instituições bancárias que não foram privatizadas 

em decorrência dessas normas foram extintas, sobretudo, as instituições bancárias estaduais. 

No caso específico do Rio Grande do Norte, dois bancos estaduais, que foram extintos, 

não tiveram suas falências diretamente ligadas a esses programas, mas encontram-se nessa 

situação normativa relações de ligação, no sentido de que, dado o contexto e as ações do 

Estado potiguar, o resultado foi comungante com a política nacional em relação aos bancos 

estaduais. Assim, insere-se nesse momento o Banco do Estado do Rio Grande do Norte S. A. 

(BANDERN) e o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte (BDRN), os 

quais permitiram, durante o tempo que funcionaram, a intermediação de financiamentos de 

projetos estaduais e privados e a implementação dos mesmos, uma vez que, era atributo dos 

bancos estaduais financiar a economia local, onde os principais clientes eram os produtores 

rurais de pequeno e médio porte, as pequenas e médias empresas, os programas e projetos de 

governos estadual e municipal da unidade federativa de origem, já que as operações de crédito 
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internas aos estados eram feitas pelos bancos oficiais estaduais que, com isso, evidenciavam a 

importância que tinham na consecução dos planos de governo e no redirecionamento das 

políticas internas. Sobre esses dois bancos potiguares, um parêntese precisa ser aberto. 

Desde o início do século XX, no Rio Grande do Norte, várias tentativas foram feitas 

para a implantação do sistema financeiro no estado, particularmente de instituições bancárias 

públicas estatais, como foi o caso do Banco Popular que, mesmo publicando seus Estatutos, 

não efetivou-se do ponto de vista da sua instalação, assim como o Banco Natalense, que por 

falta de recursos e experiência administrativa de seus mentores, não logrou sucesso (M. M. T. 

SANTOS, 2000).  

Foi no governo Augusto Tavares de Lira, (de 25 de março de 1904 a 5 de novembro de 

1906), sob a égide da Lei nº. 235 de 08 de setembro de 1905, que foi sancionada a criação de 

uma instituição financeira no Rio Grande do Norte denominada Banco do Natal, que no 

governo Juvenal Lamartine de Faria (1928-1930) passou a ser denominada Banco do Rio 

Grande do Norte e se constituiu em uma instituição de crédito voltada para financiar o 

crescimento e o desenvolvimento locais (SOUZA, 1985). 

Durante o Governo de Aluízio Alves (1961-1966), com a nova política bancária 

nacional, o Banco do Rio Grande do Norte foi identificado como um dos maiores 

estabelecimentos da região Nordeste devido, em grande medida, ao aumento do número de 

agências filiais e do credenciamento desta instituição como agente financiadora dos recursos 

provenientes do Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR) da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), sendo autorizado, portanto, a receber recursos do 

34/18 (SOUZA, 1985), direcionando seus financiamentos, principalmente, para a agricultura e 

a indústria. Assim, no final dos anos 1960, o Banco do Rio Grande do Norte constituía-se por 

agências e diversos postos de atendimentos localizados em diferentes municípios do Rio 

Grande do Norte, (Mapa 12), sendo o principal acionista o Governo do Estado, com 99% das 

cotas (SOUZA, 1985; M. M. T. SANTOS, 2000). Trinta fixos bancários (agências) 

encontravam-se espalhados pelo interior do estado e constituíam a rede de atendimento 

bancário do Banco do Rio Grande do Norte, entre as décadas de 1960 a 1980, juntamente com 

aquelas localizadas na capital, Natal. 
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Mapa 12 – Rio Grande do Norte: Distribuição Geográfica das Agências Bancárias do Banco 

do Rio Grande do Norte (BANDERN) Entre as Décadas de 1960 a 1980 

 
Fontes: Souza (1985) e Blog jotamaria, 2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 

 

No início dos anos 1970, no Governo de Cortêz Pereira (1971-1975), o Banco do Rio 

Grande do Norte sofreu modificação em sua razão social. Assim, passou a ser denominado 

Banco do Estado do Rio Grande do Norte e, a seguir, de acordo com o Decreto Lei nº. 4.310, 

de abril de 1974, passou a responder juridicamente como uma Sociedade de Economia Mista 

e com nova denominação, Banco do Estado do Rio Grande do Norte S. A. (BANDERN), 

conforme Souza (1985).  

Nessa mesma linha de sistemas de ações seguiu o Banco de Desenvolvimento do 

Estado do Rio Grande do Norte (BDRN), que teve sua geograficização e história confundida 

com o próprio desenvolvimento industrial no estado, particularmente, com a implantação do 

parque industrial e a indústria têxtil, nos anos de 1970, período de intensos sistemas de ações, 

normas e objetos técnicos acionados pelo Estado brasileiro a fim de recuperar a economia 

nacional. Conforme M. M. T. Santos (2000, p. 33), nessa década, o Governo Cortêz Pereira, 

necessitando receber recursos provenientes da Superintendência de Desenvolvimento do 
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Nordeste (SUDENE), ―[...] transformou a Companhia de Desenvolvimento do Estado do Rio 

Grande do Norte – COFERN, em organismo financeiro de fomento‖.  

Essa nova instituição financeira passou a ser denominada de Banco de 

Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (BDRN), vinculada à Secretaria de Planejamento 

do Estado, o órgão responsável pela criação e implementação das políticas do governo 

potiguar, que controlava a maioria de suas ações. As atividades desse banco voltaram-se para 

o financiamento de capital de giro, bem como ainda para projetos de pequeno e médio portes 

e para a implementação de ações de cunho social. Isso funcionava da seguinte maneira: o 

Governo Federal, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) repassava os recursos ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB), comandado pela 

SUDENE, que, por sua vez, os repassava às respectivas agências de fomento de cada estado. 

De acordo com M. M. T. dos Santos (2000, p. 34), 

 

No que diz respeito aos investimentos destinados para os setores privado e 

público, foram privilegiados, principalmente, os financiamentos destinados à 

implementação do parque industrial localizado na BR 101, em Parnamirim, 

próximo a Natal. Quanto ao setor público, vale ressaltar os programas 

assistenciais às populações de baixa renda, com recursos provenientes do 

Programa de Operações Conjuntas – POC, do Programa de Agricultura e do 

Financiamento às Pequenas e Médias Empresas – FIPEME. 

 

Vale ressaltar, que durante o Governo Cortêz Pereira (1971-1975), o BDRN cumpriu 

ações que buscavam financiar a economia local. No entanto, a partir de 1974, houve redução 

dos investimentos feitos pela instituição, em virtude do impacto do comportamento da 

economia nacional sobre a economia norte-rio-grandense. Nesse sentido, o processo de 

desaceleração econômica nacional levou à redução do número de empréstimos e 

financiamentos a pessoas físicas e jurídicas. 

No Governo Tarcísio de Vasconcelos Maia (1975-1979), o Rio Grande do Norte já 

possuía o seu parque industrial com uma quantidade razoável de empresas. A ação do Estado 

potiguar e dos empréstimos do BDRN passou a direcionar-se ao setor agropecuário, seguindo 

a linha dos incentivos provenientes do Governo Federal, via BNDES e depositados no Banco 

de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte, o BDRN (M. M. T. SANTOS, 

2000). Atividades agrícolas, como a cana-de-açúcar incentivada pelo programa de governo, o 

PROÁLCOOL e os hortifrutigranjeiros de exportação: caju, coco da baía, melão deram uma 
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nova dinâmica à economia local, projetando
49

 o Rio Grande do Norte, ao longo dos anos 1980 

(APOLINÁRIO, 1996; FELIPE, 2002; ARAÚJO, 2009). 

Outro aspecto importante a se destacar é o fato de que, durante o período de 1976 a 

1979, iniciaram-se os primeiros estudos para a viabilização do mega projeto da Via Costeira, 

que beneficiou-se de recursos provenientes de fontes diversas, mas intermediados pelo Banco 

de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (BDRN) (CAVALCANTI, 1993). Assim, 

percebe-se que a política econômica do Governo Tarcísio Maia foi direcionada para o setor 

agroexportador e para a implantação da ―indústria‖ do turismo, setores que careciam, a longo 

prazo, de muitos recursos, pois dependiam de infraestrutura tais como: estradas, energia 

elétrica e outras realizações, tendo os bancos estaduais BANDERN e BDRN papéis 

importantes nesse processo, já que emprestavam recursos às empresas públicas e privadas, 

atores de promoção desses empreendimentos industriais, agropecuários e turísticos. 

No período do Governo Lavoisier Maia (1979-1983), por ter sido um governo que 

direcionou suas ações para o interior do estado, o BANDERN e o BDRN tiveram funções 

importantes frente às ações do governo (M. M. T. SANTOS, 2000). O BDRN, por exemplo, 

que antes de 1982 ―[...] não financiava projetos agropecuários ao pequeno produtor rural, a 

partir de 1983, passa financiar projetos dessa natureza‖ (M. M. T. SANTOS, 2000, p. 46). 

Em 1983, primeiro ano do Governo José Agripino Maia (1983-1986), o BNDES, 

através de suas linhas: Programa de Operações Conjuntas (POC/MICRO) e do Fundo Geral 

do Turismo (FUNGETUR/EMBRATUR), foi o responsável direto pelo desenvolvimento das 

atividades na área do turismo no Rio Grande do Norte (CAVALCANTI, 1993). Era através do 

BDRN que essas linhas especiais disponibilizaram recursos na forma de empréstimos, via 

aprovação de propostas de financiamento para os investimentos turísticos.  

Baseando-se em M. M. T. Santos (2000) e Cavalcanti (1993), constata-se que o 

BDRN, não conseguindo fazer cumprir suas normas quanto aos financiamentos, entrou no 

processo que levaria seu fechamento, já que as garantias dadas por alguns empresários não 

foram suficientes para pagamento dos investimentos fixos iniciais, que eram bancados com 

capital do governo do estado que tinha repassado à iniciativa privada, no período de 1983 a 

1989, um montante de US$ 2.194.990,00 (dois milhões, cento e noventa e quatro mil, 

novecentos e noventa dólares) para apenas seis hotéis da Via Costeira: Natal Mar Hotel, Hotel 

Jacumã, Hotel Vila do Mar, Imirá Plaza, Hotel da Costeira e Marsol (CAVALCANTI, 1993). 

                                                           
49

 Projetando no sentido de projeção, elevação. 
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É nesse sentido, que não se pode ―[...] pensar a situação dos agentes financeiros de forma 

isolada da própria sorte dos respectivos Estados e nem como se fosse restrita às unidades de 

menor poder econômico‖ (LOPREATO, 2002, p. 133). Isso é um exemplo de que, do ponto 

de vista fenomênico, os nexos que constitui um fenômeno são de ordem sistêmica, de um 

emaranhado de inter-relações, dos quais se sobressai aqueles ligados ao Estado, já que é o 

Estado o grande promotor da ordem espacial de sistemas de objetos e ações que dinamizam o 

território. 

No Governo Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo (1987-1991), que segundo M. 

M. T. Santos (2000) foi um governo caracterizado por ter ações direcionadas para exploração 

de terras irrigáveis, a partir do manancial hídrico da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, 

inaugurada em 1983, os bancos estaduais potiguares BANDERN e BDRN também tiveram 

um papel importante, no sentido de financiarem os projetos programados/intencionados e 

entrarem em decadência total. 

Com um patrimônio líquido negativo de US$ 15.069.995,80 (quinze milhões, sessenta 

e nove mil, novecentos e noventa e cinco mil e oitenta centavos de dólares), o BANDERN 

fecha em 1990. De acordo com M. M. T. Santos (2000), no período de fechamento deste 

banco potiguar, o mesmo possuía cinco agências, localizadas nos estados da Paraíba, 

Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, além de cinquenta e uma localizadas na 

capital e no interior do estado.  

No que se refere ao BDRN, com a maior autonomia dos estados e dos municípios, 

dada pela nova Constituição de 1988, passou por mudanças profundas com o fracasso do 

Plano Verão e redução considerável na demanda por financiamentos, passando a conviver 

com a administração dos altos índices de inadimplência dos projetos financiados, provocando 

novos direcionamentos em sua política de crédito (M. M. T. SANTOS, 2000). No entanto, 

apesar de alguns esforços para sanear as contas dessa instituição potiguar e evitar sua falência, 

o BDRN foi liquidado em 30 de dezembro de 1994, deixando no lucro os investimentos que 

financiou e não recebeu, sobretudo, aqueles voltados ao turismo potiguar. É por esta razão, 

que tão bem se expressou Cavalcanti (1993, p. 217-218), ao afirmar que ―não se pode aplicar 

outro termo que não seja generosidade, para a atuação do governo com relação aos contratos 

financeiros. Sabe-se que até hoje a maioria expressiva (68,40%) dos empresários não liquidou 

seus débitos junto ao Banco BDRN‖, fato esse que foi denunciado pela imprensa local, como 

destaca a referida autora:  
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‗Bilhões – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDS, está pressionando o BDRN a que pague uma dívida de Cr$ 80 

milhões. Acontece que o BDRN vive horas de pasmaceira administrativa e 

somente conseguirá saldar as dívidas se cobrar dos empresários do turismo e 

donos de cerâmica o montante de Cr$ 200 milhões. Sem isso Adeus. [...] 

Enquanto isso, os funcionários limitam-se a cumprir o horário sem que haja 

qualquer atividade no BDRN. Teme-se igual destino ao BANDERN‘
50

. 

 

Concluindo essa discussão sobre os bancos estaduais norte-rio-grandenses percebeu-se 

sua importância nos sistemas de ações e nos sistemas de objetos implementados pelo Estado 

potiguar e demais elementos do espaço geográfico dessa unidade da federação, canalizando 

recursos disponibilizados pelo Sistema Financeiro Nacional na figura do BNDES e 

destinando-os ao financiamento de projetos do governo local, em parceria, esses projetos, com 

os agentes privados. Isso evidencia a importância do Estado nos processos que configuram as 

existências dos lugares, pois dão um funcionamento específico a determinadas ações que 

constituem o fazer-se socioespacial.  

Com relação aos programas PROER e PROES, no caso potiguar os bancos estaduais 

não faliram em função direta desses programas, mas tiveram na administração local dos 

mesmos e nas dinâmicas econômicas nacionais as derrocadas que têm suas raízes nos 

processos de reformas bancárias a partir do sistema de normas implementadas pelo Estado 

para viabilizar o projeto existencial político intencionado com as empresas econômicas 

nacionais e internacionais em conformidade com as verticalidades do Banco Mundial. 

Durante a década de 1990, além do PROER e do PROES, que reestruturaram ações e 

reconfiguraram os fixos bancários em território nacional e potiguar, nota-se uma adição de 

outros conteúdos normativos e técnicos às finanças, que retrataram, na esfera pública, o 

aprofundamento do projeto doutrinário de cada vez mais ―redução‖ do Estado na organização 

econômica, sobretudo, naquelas instituições ligadas a setores estratégicos do chamado 

―desenvolvimento e integração do país‖, tais como siderurgia, finanças, telecomunicações, 

transportes e energia, que foram desestatitizadas/privatizadas. Estratégicos para a economia, 

esses setores foram ―entregues‖ aos capitais privados ou simplesmente foram extintos por não 

conseguirem entrar no ritmo em curso, como foi evidenciado com os bancos BANDERN e 

BDRN, com relação ao setor financeiro potiguar. 
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 Jornal Diário de Natal, em 03 de abril de 1993, segundo Cavalcanti (1993, p. 217-218). 
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Esse processo se tornou mais notório com a implementação do Plano Real que fez 

estabilizar, de certa forma, a moeda e as taxas de inflação. Isso deu aos atores sintagmáticos, 

sobretudo os de proveniência externa ao país, condições de estabelecerem processos mais 

significativos, no sentido de que houve  

 

[...] uma conexão causal direta entre estes fenômenos, passível de ser 

explicitada pela análise da dinâmica territorial brasileira. [...] o processo de 

estabilização trouxe, fundamentalmente, a melhoria do chamado ‗ambiente 

de investimento‘ para os grandes atores do cenário econômico globalizado. 

Este raciocínio permite que pensemos no Plano Real como uma estratégia 

para aumentar a funcionalidade do território brasileiro para os grandes atores 

da economia global (CONTEL, 2006, p. 174),  

 

aumentando o poder de consumo da população brasileira, inclusive o das classes mais 

afastadas desse processo consumptivo, o que fez emergir um novo período de atuação dos 

atores bancários e financeiros, intensificado nos anos 2000, e permeados em diversas relações 

sociais dos cidadãos.  

É nesse momento que se verifica uma automação e informatização mais significativa 

dos bancos, impactando a estrutura empregatícia do setor financeiro (MINELLA, 1996). 

Aqueles bancos que eram mais preparados e mais rentáveis passaram por um processo de 

reordenamento e adaptação frente a essa nova lógica organizacional, o que fez com que 

houvesse expansão dos seus fixos bancários e, consequentemente, de seus serviços. Dentre 

essa expansão encontram-se aqueles fixos bancários que pertenciam aos bancos estaduais, que 

foram comprados por bancos privados e estrangeiros, aumentando, com isso, sua rede de 

―capilarização‖ (CONTEL, 2006) no Brasil. Tal processo significou uma nova dinâmica 

bancária e financeira no país, da qual o Rio Grande é representativo.  

Atualmente, essa rede de distribuição de produtos e serviços bancários na forma de 

agências bancárias encontra-se mais dispersa no país e no Rio Grande do Norte (Mapas 13, 

14, 15 e 16), em função das oportunidades e possibilidades dos lugares onde se instalam (a 

técnica, as normas criadas para viabilizar tal processo de expansão desses fixos bancários, 

somados a uma população rentável, ou seja, que dá lucro, condições econômicas e sociais 

etc.), pois ―significa dizer, também que as condições do lugar é que garantem eficácia ao 

exercício das ações hegemônicas‖ (CATAIA, 1996, p. 172).  
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Mapa 13 – Brasil: Distribuição Geográfica e Configuração Espacial do Número de Agências 

Bancárias por Estados, em 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
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Mapa 14 – Brasil: Distribuição Geográfica e Configuração Espacial do Número de Agências 

Bancárias por Municípios, em 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
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Mapa 15 – Rio Grande do Norte: Distribuição Geográfica e Configuração Espacial do 

Número de Agências Bancárias por Municípios, em 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Esse aumento de agências na constituição do território significa atuação e presença da 

tecnificação, da normatização territorial e de sua seletividade e do conteúdo existencial de 

cada lugar, o que configura a importância que cada lugar tem nesse processo. Fato este que 

garante a ampliação do consumo e dos mecanismos da produção, provocando mais dinâmicas 

econômicas, sobretudo na cidade, já que novos elos se formam entre circuito superior e 

circuito inferior da economia urbana nessas cidades.  

Como se percebe nos (Mapas 13 e 14), estados das regiões Sudeste e Sul concentram 

a maior parte desses fixos bancários, assim como as capitais estaduais. Quanto ao Rio Grande 

do Norte isso não é diferente. Conforme o (Mapa 15), é a capital potiguar – Natal – que 

concentra esses elementos do sistema de objetos e ações bancárias, sobressaindo-se algumas 

cidades, a exemplo de Mossoró, no oeste do estado, Parnamirim, Ceará-Mirim, Macaíba, São 

Gonçalo do Amarante (cidades da Região Metropolitana de Natal) e algumas situadas de 

forma pontual no estado, como Pau dos Ferros, Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, Apodi, 
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Macau e Açu, fato que demonstra, assim como acontece com outros vetores de práticas e 

mobilizações sociais, dinâmicas urbanas mais intensas nesses lugares.  

No caso específico de Natal, os bairros Cidade Alta e Lagoa Nova são os mais 

densamente constituídos por esses elementos dos serviços bancários, sobressaindo-se ainda 

alguns, como Capim Macio, Alecrim, Lagoa Seca e Tirol, dentre outros (Mapa 16). 

 

Mapa 16 – Natal: Distribuição Geográfica e Configuração Espacial do Número de Agências 

Bancárias por Bairros, em 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 

 

Todos esses mecanismos normativos que levaram à expansão geográfica dos fixos 

bancários não se desvinculam da ordem maior, constitutiva de planos e projetos do Estado e 

do Mercado em parceria com organismos internacionais e tampouco estão alheias da 

existência desses lugares que possibilitam, definitivamente, a ordem de dispersão locacional 

desses canais no território, já que o espaço é o fator preponderante nesse processo de 

dispersão geográfica bancária, bem como dos processos que levam a reprodução dos vetores 

do capital.  
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Apesar disso, não se pode negar, que essas estratégias foram recomendadas ―[...] 

juntamente com outras medidas: controle de inflação, privatização de empresas públicas e 

desregulamentação dos mercados, por organismos internacionais como o Fundo Monetário 

Internacional – FMI‖ (VIDEIRA, 2006, p. 186). Isso mostra a influência de grandes 

organismos internacionais como o FMI, pois diante da abertura progressiva da economia 

estavam e estão sistemas de ações normativas de caráter externo, isto é, as verticalidades 

(SANTOS, 2009a). Dessa forma, é ―[...] que a segmentação normativa cria e antecede a 

segmentação do território. Ela reforça, portanto, o caráter híbrido do território e mostra que as 

verticalidades do espaço geográfico são analisáveis, outrossim, através das normas‖ 

(SILVEIRA, 2000, p. 25). Todas as normas/leis complementares ao Art. 192 da Constituição 

da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988, Art., 192), que dispõem sobre o uso do 

território nacional pelas instituições bancárias e financeiras, não estão desgarradas e/ou em 

desconformidade aos interesses do projeto socioeconômico, político e cultural encabeçado 

pelo Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI). 

Em 2004, através de seus técnicos, o Banco Mundial realizou um estudo que buscou 

orientar políticas públicas e privadas para o Brasil, afirmando ser uma política de redução da 

pobreza, cujo título foi: Brasil: acesso a serviços financeiros. Segundo tal documento, 

―profundidade e estabilidade financeira são cada vez mais reconhecidas como contribuições 

para a redução da pobreza através do crescimento e prevenção de crises, mas, além disso, 

pode-se argumentar que uma distribuição de base mais ampla dos serviços financeiros 

elevaria o bem-estar e a produtividade‖ (BANCO MUNDIAL, 2004, p. 12)
51

.  

Entende-se que foi isso o que buscou fazer o Estado brasileiro com o discurso de 

erradicar a pobreza no país, aumentando, com suas políticas sociais, a disseminação dos 

atores bancários nas relações financeiras que constituem o território nacional, sobretudo, a 

partir dos lugares mais desprovidos dessas relações, pois prega, esse documento do Banco 

Mundial, orientações para a disseminação do sistema financeiro no território nacional, 

visando cooptar uma massa social rentável, a população de baixa renda, praticando, assim, um 

―preenchimento‖ do espaço com mecanismos estratégicos de dispersão geográfica de 

produtos e serviços bancários e financeiros ligados às instituições bancárias. Essa estratégia, 

essa ação política visa sobremaneira o espaço com seu conteúdo e sua forma, no sentido de 

                                                           
51

 Esse estudo versa e identifica aspectos específicos na determinação da oferta e da demanda de serviços 

financeiros no Brasil, propondo políticas para a expansão e aprofundamento do acesso ao sistema financeiro. 
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que é fonte de lucro para os bancos a existência aí em totalização. Para o Estado, essa 

existência dos lugares é visada como mecanismo de (re)produção política.  

Por essas razões, nesses últimos anos, o território brasileiro passou a dinamizar-se 

cada vez mais mediante uma extraordinária e vertiginosa expansão dos sistemas de objetos e 

ações ligados às atividades bancárias e financeiras. Esse uso de todo o território brasileiro 

pelo sistema bancário e financeiro, do qual é representativo o estado do Rio Grande do Norte, 

é orientado, pois, por vetores externos, que visam captar lucros mediante a existência dos 

lugares, através da dispersão geográfcia de canais específicos. O referido documento do 

Banco Mundial, produzido em conjunto com pesquisadores do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e do Banco Central do Brasil, é uma verticalidade que orienta as 

políticas nacionais, o que faz lembrar a constatação de Milton Santos, na segunda metade da 

década de 1990 e, que vale também para o período contemporâneo: ―a tendência atual é a que 

os lugares se unam verticalmente, e tudo é feito para isso, em toda parte‖ (SANTOS, 2009a, 

p. 258). 

O referido estudo do Banco Mundial propõe medidas consideradas essenciais para que 

o ―acesso‖ ao sistema financeiro se amplie:  

 

a) a expansão do acesso a serviços financeiros depende da consistência da 

política macroeconômica — por exemplo, da redução do endividamento do 

setor público — e de políticas gerais para o sistema financeiro, incluindo a 

redução da carga de impostos sobre o setor; b) para que os grupos mais 

desfavorecidos tenham acesso mais amplo a serviços financeiros, é preciso 

repensar os esquemas de financiamento dirigido de caráter mandatório, e que 

implicam elevados custos sob a forma de subsídios a setores e/ou regiões; 

paralelamente, são necessárias mudanças no marco regulatório do 

microcrédito, com a flexibilização de limites de empréstimo ou de seu 

direcionamento; c) para que o acesso a serviços financeiros seja ampliado, 

há que se melhorar a infra-estrutura da intermediação financeira, não apenas 

quanto ao aparato legal que garante o direito dos credores, mas também 

quanto à necessidade de se reduzir o tempo e o custo dos trâmites 

processuais; e d) ênfase no desenho de programas direcionados e de alcance 

especial de modo a reduzir a importância do financiamento público e 

aumentar os incentivos à implementação dos mecanismos de acesso — por 

exemplo, por meio da simplificação dos processos de abertura de contas, 

ampliação do escopo de atuação dos correspondentes de instituições 

financeiras ou focalização no estabelecimento de pontos de atendimento 

(BANCO MUNDIAL, 2004, p. 1-2). 
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Essas orientações visaram redução de subsídios a setores e/ou regiões; mudanças 

normativas que regulam microcrédito, tendendo o modelo de flexibilização; defesa de 

melhorias no aparato legal, que garantam os direitos dos credores; redução do financiamento 

público e, por fim, aponta para a necessidade da simplificação na abertura de contas e do 

aumento dos correspondentes.  

Tais ações/diretrizes propostas pelo Banco Mundial (2004) foram e estão sendo 

cumpridas pelo Estado brasileiro. Para citar um exemplo, vejam-se as políticas de 

transferência de renda à população, que tiveram um impacto positivo na diminuição da 

pobreza extrema e fome no país, mas que se configuram numa obediência a essas orientações 

do Banco Mundial para com o setor financeiro nacional. Ou seja, com o discurso de redução 

da pobreza no país, o Estado, juntamente com o setor bancário e financeiro, busca viabilizar a 

―democratização‖ financeira, o que para o bom entendimento, busca implementar as 

verticalidades, as ordens, medidas ou imposições ―ditadas‖ pelo Banco Mundial. Dessa forma, 

bancos públicos e privados estão indo 

 

[...] além da ‗redução de escala‘ ou expansão de seus serviços para os que 

não os acessam, por meio de atividades que usariam novas metodologias e 

tecnologias para empréstimos, com incentivos apropriados e apoio 

governamental. Essas metodologias de empréstimos incluem, por exemplo, 

práticas como diferenciação de imagem, ou seja, um tipo diferente de posto 

de atendimento bancário para as pessoas de baixa renda, parcerias com 

organizações comunitárias ou locais, incluindo, em alguns casos, parcerias 

com organizações de microfinanças (BANCO MUNDIAL, 2004, p. 7-8). 

 

Em suma, a técnica enquanto fenômeno, isto é, aquilo que possibilita a existência do 

homem no mundo de uma determinada maneira, juntamente com as normas são, portanto, 

mecanismos do sentido de ser do território, ou seja, são fundamentos de sua ontologia, de sua 

existência, pois são inerentes ao homem/sociedade, cujo propósito final e processual é uma 

totalização-em-curso que visa adaptar o meio a uma maneira, de determinados elementos do 

espaço, de estarem-no-mundo: o bem-estar, pois, já destacou o filósofo espanhol José Ortega 

Y Gasset: ―[...] o empenho do homem [...] por estar no mundo, é inseparável de seu empenho 

de estar bem, [...] não simples estar, mas bem-estar [...]. O bem-estar e não o estar é a 

necessidade fundamental para o homem, a necessidade das necessidades‖ (ORTEGA Y 

GASSET, 1963, p. 20).   
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Por essas razões, técnica e norma, juntamente com a política e a existência dos lugares 

são, pois, catalizadores fundamentais ao processo de expansão geográfica dos atores 

bancários, configurando-se em mecanismos operacionais de análise dos processos 

socioespaciais contemporâneos, dos quais a reprodução do capital, através de suas 

instituições, sobretudo aquelas ligadas ao circuito superior da economia urbana, como os 

bancos, se ligam, sendo variáveis fundamentais enquanto nexos constitutivos do complexo 

geográfico inerente ao entendimento da territorialização e integração bancária dos territórios, 

na contemporaneidade. 

Mediante esse fato passe-se, agora, à discussão que evidencie a expressão espacial 

decorrente desses mecanismos no Rio Grande do Norte, cujo foco de todo o processo acaba 

sendo o espaço e seu conteúdo existencial enquanto condição sine qua non dessa reprodução 

bancária, manifestado na integração bancária do território, através dos diferentes canais de 

dispersão de produtos e serviços bancários no referido estado. 
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C A P Í T U L O  3 

DESCONCENTRAÇÃO E INTEGRAÇÃO BANCÁRIA DO 

TERRITÓRIO  

 

 

―Novas formas e eventos se realizam historicamente sobre a junção indissociável de 

materialidade e vida que os acontece‖ (María Laura SILVEIRA, 2010, p. 130). 

―Trata-se de um acontecer entrelaçado do que existe e do que chega aceleradamente,  

do que está no lugar e do global invasor, cujo arcabouço responde a um princípio de 

organização. É desse modo que a extensão dos eventos é produzida, exigindo que  

o pensamento percorra simultaneamente as várias escalas dos objetos  

e das ações‖ (María Laura SILVEIRA, 2012, p. 131).  

 

No atual período, na configuração do espaço geográfico, seja qual for a escala 

geográfica que se considere, municipal, nacional ou estadual, encontrar-se-ão elementos do 

sistema bancário e financeiro
52

, constituindo um sistema de objetos e um sistema de ações 

materializados em uma rede de relações entre os lugares e as pessoas, como parte da 

constituição existencial dos lugares. Tais redes podem ser de maior ou menor amplitude, 

maior ou menor intensidade quando se percebe sua articulação e, obviamente, o controle, já 

que ―[...] a organização das redes financeiras constitui fonte de poder e de controle para 

instituições bancárias porque representa o domínio do espaço por meio da articulação entre as 

escalas geográficas‖ (DIAS, 2005, p. 29).  

Ante o quadro da difusão das agências, postos e correspondentes ―bancários‖ no 

território nacional e, em especial no Rio Grande do Norte, faz-se necessário compreender o 

processo de desconcentração e integração dos atores bancários e do comando espacial das 

atividades financeiras no Brasil, destacando, no segmento bancário, a atuação dessas 

corporações na constituição do território nacional, que, por meio de uma rede de postos de 

prestação de serviços bancários e financeiros (agências e postos de atendimento bancário), 

bem como por meio da operação de convênios com empresas parceiras (mercadinhos, 
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 Já afirmou Cataia (1996, p. 173), que ―em todas as escalas o signo monetário está presente: organizando ou 

desorganizando o território. Maiores investimentos em um lugar podem significar maior produtividade espacial e 

inserção na discursada modernização. Menores investimentos ou mesmo ausência podem significar a estagnação, 

o desemprego‖. 
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farmácias, lojas de eletrodomésticos etc.), ―disponibilizam‖ os seus serviços e produtos 

bancários e financeiros à população.  

 

3.1 Desconcentração Bancária e Integração Bancária do Território pelos 

Bancos 

 

No âmbito do conhecimento ocidental moderno, o Ser, o Espaço, o Tempo e a Criação 

foram sempre apreendidos como instâncias determinadas
53

. É por isso que na literatura 

geográfica, filosófica e também histórica constatam-se as concepções de que as coisas existem 

no espaço e não pelo
54

 espaço, no Tempo e não pelo Tempo. O Ser não existe ―no‖ tempo, 

mas ―pelo‖ Tempo, como já enfatizou Castoriadis (1987, p. 225): ―[...] o Ser não existe 

simplesmente ‗no‘ Tempo, mas pelo Tempo (por meio do Tempo, em virtude do Tempo. Em 

essência o Ser é Tempo‖. Pode-se afirmar que a essência do Ser, também, é Espaço, no 

sentido da inseparabilidade espaço-temporal dos fenômenos (KANT, 2001) em 

desdobramento de possibilidades. 

Segundo Heidegger (2002, p. 90; grigos do autor), ―o onde determina o como do Ser; 

porque Ser significa presença‖, já que para esse filósofo, ―[...] todos os fenómenos se mostram 

no espaço e no tempo‖ (HEIDEGGER, 2002, p. 194). É nesse sentido, que ―[...] por meio da 

ontologia tradicional não há possibilidade de se pensar o indeterminado, o aleatório, o novo, a 

diferença, a criação e, portanto, o Ser como ‗por-Ser‘‖ (SILVA, 2013, p. 111), um processo 

que se (re)faz no-e-pelo espaço e tempo.  

Isso impede de se pensar a geografia bancária e financeira como movimento da razão, 

como sucessão e coexistência (SANTOS, 2008c; SANTOS, 2009a) de arranjos locacionais  

cada vez mais complexos e interdependentes, como projeto de atores hegemônicos, sobretudo 

Estado e Mercado, que visam o espaço e seu conteúdo existencial de uma intencional 

maneira: ―campo‖ a ser ―preenchido‖ por seus mecanismos estratégicos.  

                                                           
53

 ―A determinidade leva à negação do tempo [e do espaço], à atemporalidade [à aespacialidade]: se algo está 

verdadeiramente determinado, está determinado desde sempre e para sempre. Se esse algo se modifica, os modos 

de sua mudança e as formas que essa mudança pode produzir estão já determinados. Os ‗acontecimentos‘ não 

são, então, nada mais que a realização de leis, e a ‗história‘ nada mais que o desdobramento, ao lado de uma 

quarta dimensão, de uma ‗sucessão‘ que não passa de uma simples coexistência [...]‖ (CASTORIADIS, 1987, p. 

226). 

54
 Nesse caso, pelo, dá a ideia de relação; no, dá a ideia de determinidade. 
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Assim, ao invés do equilíbrio há sempre o movimento – a geografia, essa totalização-

em-curso fruto desse vir-a-Ser-sócio-espacial que é sempre intencional e intensional 

(intensional com (s) no sentido de tensão, conflito, força). Daí a importância do tempo como 

forma de realização de ação mediada pelos objetos, pois ―o tempo é o tempo que os objetos 

nos permitem‖ (SILVEIRA, 2012, p. 213), e do lugar como base de realização do tempo, já 

que aí é possível constatar que ―todo o tempo ficou mediado por objetos técnicos, e por isso 

ele é empírico‖ (SILVEIRA, 2012, p. 213). 

No âmbito da criação e autocriação – (existência) – das instituições bancárias e 

financeiras, há de se considerar sua coexistência. Daí falar-se em fixos bancários tradicionais 

e modernos; em formas e ações bancárias herdadas e novas variáveis dos serviços bancários e 

financeiros. Os fixos bancários tradicionais são as Agências Bancárias, os Postos de 

Atendimento Avançado (PAA‘s) e os Postos de Atendimento Bancário (PAB‘s
55

) (CONTEL, 

2006). Os modernos são os correspondentes que se aliam às outras formas de acesso 

possibilitadas pelas tecnologias de informação e comunicação amparadas na informática e 

internet.  

Segundo a Carta-Circular nº. 1.824, de 25 de agosto de 1988, o Posto de Atendimento 

Bancário é, na verdade, uma extensão da matriz ou de uma agência bancária e tem as 

seguintes características: 1) somente pode ser instalado para funcionamento em recinto 

interno e fechado de entidade da administração pública, em empresas estatais ou privadas; 2) 

não tem escrita própria e, por isso, o movimento diário é incorporado à contabilidade da sede 

ou agência a que estiver subordinado e 3) deve estar situado no mesmo município da sede ou 

agência a que estiver subordinado. Nesse sentido, não se pode pensar a geograficização dos 

serviços bancários como sucessão e coexistência com processos determinados, mas processos 

do movimento contraditório, da criação/relação existencial, do Ser-sociedade-território que se 

(re)faz, constantemente, no-e-pelo espaço e tempo. 

Um fator fundamental que contribuiu para a expansão do sistema bancário no Brasil 

foi a forma como se deram os processos conhecidos como capitalistas, sobretudo no contexto 

pós-Segunda Guerra Mundial, em que os bancos se aproveitaram das elevadas taxas de juros e 

cobravam, dos tomadores de empréstimos, juros acima da inflação, fortalecendo com isso seu 

raio de controle do espaço financeiro (CORRÊA, 2006). Por essa razão, em 1964, com a 
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 A título de informação, o PAB foi instituído no ano de 1986 pelo Banco Central do Brasil, através da 

Resolução nº 1.082, de 30 de janeiro de 1986, que aprovou os regulamentos para a instalação e funcionamento 

desses fixos bancários. 
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reforma bancária é verificada uma significativa expansão do sistema bancário no Brasil, 

marcada pela redução paulatina do número de bancos, mas de um aumento considerável do 

número de agências, sobretudo através dos bancos comerciais (CORRÊA, 2006).  

Buscando subsidiar esses processos capitalistas e, portanto, da existência humana 

brasileira, o Governo Militar (1964-1985) constituiu lugares do espaço nacional de modernos 

sistemas técnicos, sobretudo de telecomunicações, que contribuíram para uma remodelação 

do território nacional do ponto de vista da integração, fato que impactou positivamente o 

sistema bancário. Foi por esta razão que Contel (2006, p. 108-113) distinguiu fases da 

evolução dos sistemas técnicos bancários, que acabaram por homogeneizar os bancos em um 

fazer automático em detrimento do fazer mecânico.  

Uma primeira fase (1965-1970), chamada pelo autor de gênese da automação 

bancária; segunda fase (1970-1976), caracterizada pela introdução dos computadores nos 

sistemas de ação bancária; terceira fase (1976-1980), cujo foco foi a descentralização do 

processamento das informações bancárias e, uma quarta fase, que teve início nos anos 1980, 

marcada pelo processamento instantâneo das informações bancárias (CONTEL, 2006). Isso 

favoreceu, demasiadamente, a expansão geográfica dos bancos, conectando lugares via essas 

modernizações técnicas, o que fez circular o dinheiro, ofertar crédito e ampliar o consumo dos 

serviços e produtos bancários aos lugares mais distantes das regiões metropolitanas, já que, 

impulsionados pelo desejo de obtenção de lucros, os lugares e seus conteúdos existenciais 

(econômicos e sociais) foram e são o foco estratégico da reprodução, da dispersão, da 

integração, desses e dos outros atores do circuito superior da economia urbana, no 

capitalismo. 

Somado a esses sistemas técnicos de telecomunicações estava todo um sistema 

normativo. Conforme Dias (2005, p. 33), o objetivo da Lei nº. 4.595, de 31 de dezembro de 

1964, ―[...] era mais do que uma simples reforma bancária: vislumbrava uma via brasileira de 

conquista de integração territorial‖. Foi por essas condições que a escala de atuação do 

sistema financeiro e bancário tornou-se nacional, pois até então, ―o sistema bancário 

caracterizava-se por ser constituído por bancos eminentemente regionais, isto é, que atuavam, 

sobretudo, na hinterlândia da cidade em que se localizava sua sede‖ (CORRÊA, 2006, p. 74). 

As normas facilitaram a expansão do sistema bancário às áreas desassistidas por fixos 

bancários (agências) (DIAS, 2005), fazendo com que o dinheiro passasse a adquirir cada vez 

mais importância às formas existenciais humanas nacionais do consumo material, pois 

conforme Scherma (2009), financiando o consumo, essas instituições foram responsáveis pela 
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oferta de crédito direto ao consumo, o que possibilitou parte da população ter acesso aos 

novos objetos, materialidades, do período (CONTEL, 2006).  

Os bancos incorporaram e unificaram lugares, a partir das suas mais diversas 

manifestações estratégicas. No mundo atual, todos os tipos de rendas são processados pelo 

sistema bancário e financeiro. Os bancos se tornaram um importante fator geográfico, 

sobretudo porque interferem, também, na divisão territorial do trabalho dos lugares. É por 

essa razão que, hoje, ―o dinheiro aparece, nos diversos lugares, segundo diversas modalidades 

e tipos, pois [...] raro é hoje o lugar, em todo o mundo, onde não há circulação de dinheiro 

[...]‖ (SANTOS, 2009a, p. 133-134).  

Assim, no atual período geográfico, os serviços ―prestados‖ pelos bancos estão 

presentes em todos os lugares, muito embora de forma desigual, mas combinada, já que é de 

natureza coexistencial, formando um complexo geográfico constitutivo de nexos diversos: 

agências, postos, correspondentes e acesso pelo computador e celular conectados à internet, 

como se percebe no Rio Grande do Norte, em particular, e no Brasil, em geral (CONTEL, 

2006).  

 

3.2 Correspondentes “Bancários”: Consolidação da Integração do 

Território pelos Serviços Bancários 

 

Baseado na noção de prático-inerte, que é o ―governo do homem pela matéria 

trabalhada rigorosamente proporcionado ao governo da matéria inanimada pelo homem‖ 

(SARTRE, 2002, p. 889), Santos (2009a, p. 140) escreveu que ―o processo social está sempre 

deixando heranças que acabam constituindo uma condição para as novas etapas‖. Ou como 

diria Silveira (2006, p. 87) ―[...] não há situação concreta que não seja construída sem a 

mediação [...]‖ de formas e ações herdadas do processo social.  

Ou seja, sem a mediação de alguns arranjos materiais e organizacionais constitutivos 

desse mundo que a geração recebeu da anterior, não se teriam os fixos bancários chamados de 

correspondentes, pois é com essa/nessa condição que se dá uma geografia dos serviços 

bancários e financeiros integrativa dos lugares.  

A expansão geográfica dos serviços bancários e financeiros via correspondente 

―bancário‖ se torna extremamente vantajosa para os bancos, uma vez que por essa estratégia 
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ampliam suas áreas de alcance sem precisar investir na instalação de novas agências 

(CONTEL, 2006; DINIZ, 2007). Assim, usando o ―ambiente construído‖ (HARVEY, 1982, p. 

6), ou aproveitando-se do ―prático-inerte‖ (SARTRE, 2002, p. 889), enfim, do conteúdo 

existencial dos lugares, portanto das condições socioespaciais, esses elementos do espaço 

geográfico (os bancos) geografizam-se envolvendo, nesse processo, população, empresas e os 

lugares e seus conteúdos em suas relações. 

Visando cortar custos relacionados à mão de obra, infraestrutura, segurança e 

necessidade de capital envolvente na abertura de uma agência bancária, o estudo do Banco 

Mundial, já citado anteriormente, propunha a expansão do sistema bancário e financeiro via 

―correspondente bancário‖, isto é, via aqueles canais bancários e financeiros constituídos em 

estabelecimentos não-bancários, como os estabelecimentos do comércio varejista, como por 

exemplo, mercadinhos, supermercados, padarias, casas lotéricas, lojas de departamentos, 

agências dos Correios, bares etc., ou fixos bancários, que atuam exclusivamente na 

intermediação de propostas de crédito pessoal ou financiamento ao consumo.  

Embora isso seja preconizado no estudo do Banco Mundial de 2004, vale ressaltar, 

que foi a partir do final dos anos de 1990
56

, também por ―imposição‖ desse organismo 

internacional, através da política neoliberal, que as instituições bancárias brasileiras 

começaram a adotar essa estratégia de expansão geográfica de sua rede de capilaridade 

constituindo, em diversos lugares brasileiros e do Rio Grande do Norte, esses pontos de 

―prestação‖ de serviços bancários e financeiros. Mas, é a partir de 2003, que Resoluções
57

 do 

Conselho Monetário Nacional autorizam casas lotéricas e estabelecimentos comerciais a 

exercerem essa modalidade de serviços bancários e financeiros no país. 

Desde o início deste século XXI, houve uma evolução do número desses 

estabelecimentos no Brasil (Tabela 3), o que possibilita ao sistema financeiro nacional captar 

recursos junto a uma parcela considerável da população brasileira, através das políticas do 

Estado nacional. 

                                                           
56

 O Banco Mundial já havia preconizado essa atitude, essa ação estratégica às instituições bancárias e 

financeiras nacionais, desde os anos de 1990, quando passou a intervir em diversos processos políticos, 

econômicos e sociais do território nacional. 

57
 Percebem-se aqui as normas configurando processos. A Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3.110, 

de 31 de julho de 2003, teve por objetivo alterar a Resolução nº. 2.640, de 25 de agosto de 1999, revogada pela 

Resolução nº. 2.707, de 30 de março de 2000. A Resolução nº. 3.110 consolida, nesse momento, as normas que 

dispõem sobre a contratação de correspondentes no país. Esse documento normativo foi revogado pela 

Resolução nº. 3.954 de 24 de fevereiro de 2011, que altera e consolida, até o momento, as normas que dispõem 

sobre a contratação de correspondentes no país. 
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Tabela 3 – Brasil: Instalações Bancárias de Baixo Custo (Correspondentes ―Bancários‖), por 

Regiões Geográficas, 2000-2011 

Regiões 
Correspondentes “Bancários” Participação % por Região Geográfica 

2000 2011 2000 2011 

Nordeste 981 33.657 16,4% 29,9% 

Norte 194 7.144 3,2% 4,4% 

Centro-Oeste 491 12.832 8,2% 8,0% 

Sudeste 3.248 72.470 54,4% 45,0% 

Sul 1.062 34.840 17,8% 21,6% 

Total 5.976 160.943 100% 100% 

Fonte: Banco Central do Brasil (2008, p. 81; 2013, p. 119): Boletim Regional do Banco Central do Brasil, v. 7; 

nº. 4, outubro de 2013. Boletim Regional do Banco Central do Brasil, v. 2; nº. 2, abril de 2008. 

 

Todas as regiões brasileiras tiveram um aumento considerável do número de 

correspondentes ―bancários‖. A Região Nordeste, onde se localiza o estado do Rio Grande do 

Norte, em 2000, contava com 2.327 agências bancárias. Neste mesmo período, apresentava 

981 correspondentes. Já em 2011, essa mesma região, que contava com 2.621 agências, passa 

a apresentar 33.657 correspondentes. Isso implica em um uso do território bancário e 

financeiro cada vez maior por esses fixos ―bancários‖, já que implicam em eficazes canais de 

captação de recursos bancários operados a baixo custo pelos bancos. 

Tal fato é resultado de uma característica singular do momento e da existência dos 

lugares com elementos da sua forma e de seu conteúdo. Isso significa, por exemplo, que, no 

tempo de Marx, século XIX, a construção dos sistemas de objetos da engrenagem do 

movimento socioespacial dependia, em grande medida, da cooperação de um grande número 

de trabalhadores.  

No atual período, mediante a intensificação das comunicações eletrônicas e de satélites 

e com toda a tecnologia que tem no computador e internet peça fundamental, ―[...] a 

cooperação transespacial e a constituição de um trabalhador coletivo geograficamente 

disperso são de vital importância‖ (SMITH, 1988, p. 179), principalmente no que se refere 

aos bancos, pois hoje, em todo o Brasil, e particularmente no estado do Rio Grande do Norte, 

se percebe em suas 167 cidades, milhares de formas de prestação de serviços bancários e 

financeiros constituírem-se nesses moldes, como é o caso dos correspondentes dispersos 

geograficamente em pontos específicos da cidade e também da zona rural. 
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3.2.1 Definição, Origem e Evolução dos Correspondentes no Brasil: Expansão 

de Novos Sistemas de Objetos e Ações dos Serviços Bancários e Financeiros 

 

De acordo com Corrêa (2006), os bancos são agentes sociais, (se diga, também,  

socioespaciais), privados ou públicos, que fazem parte de um grande grupo de gestores do 

território, apropriando-se e controlando sua organização socioespacial. Assim, é notório que 

os lugares, sobretudo os de caráter urbano, não podem ser pensados geograficamente sem a 

atuação dos bancos e suas vastas redes de pontos (correspondentes), ―fornecendo‖ capital e 

serviços, criando dinâmicas diversas. De acordo com Diniz (2007, p. 7), ―há que se considerar 

ainda que em 2000, quando já funcionavam cerca de 17 mil agências bancárias no Brasil, não 

havia virtualmente nenhum CB‖, isto é, nenhum correspondente bancário. Já em 2006, 

segundo Alves e Soares (2006), os municípios brasileiros desassistidos de atendimento 

bancário seria zero, em função dessas topologias. 

O Banco Central do Brasil define como sendo correspondentes  

 

[...] empresas, integrantes ou não do Sistema Financeiro Nacional, 

contratadas por instituições financeiras e demais instituições autorizadas 

pelo Banco Central do Brasil para a prestação de serviços de atendimento 

aos clientes e usuários dessas instituições. Entre os correspondentes mais 

conhecidos encontram-se as lotéricas e o banco postal (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2012, s/p.). 

 

Além das lotéricas e do banco postal, estabelecimentos diversos do comércio 

varejista
58

 também são autorizados a funcionarem como correspondentes ―bancários‖. Sobre 

esses canais de prestação de serviços bancários, diversos autores não-geógrafos, sobretudo 

administradores e economistas têm se debruçado. Autores como Bittencourt, Magalhães e 

Abramovay (2005); Kumar et al. (2006); Lyman, Ivatury e Staschen (2006); Ivatury (2006); 

Oliveira e Campello (2006); Diniz (2007); Mohan (2007);  Ivatury e Mas (2008); Soares e 
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 Os bancos, em um número cada vez maior de países, ―[...] they offer banking and payment services through 

postal and retail outlets, including grocery stores, pharmacies, seed and fertilizer retailers, and gas stations, 

among others‖ (LYMAN, IVATURY, STASCHEN, 2006, p. 1) [oferecem serviços bancários e de pagamento 

por meio de agências postais e comércio varejista, (mercearias, farmácias, lojas de sementes e fertilizantes, 

postos de gasolina, entre outros)]. 
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Melo Sobrinho (2008);  Mas e Siedek (2008) e, Mas (2009), bem como ainda Ferreira (2008) 

e Diniz, Pozzebon, Jayo (2007; 2009a; 2009b) destacam-se na análise desses canais de 

prestação de serviços bancários.  

Para Kumar et al. (2006), os correspondentes ―bancários‖ são uma forma estratégica 

de expansão dos bancos, uma vez que são construídos a custos baixos (IVATURY, MAS, 

2008) em relação à implantação de agências, incluindo no circuito dos serviços bancários 

espaços que eram desprovidos de tais serviços (DINIZ, 2007). Nessas extensões bancárias 

predominam as operações transacionais de pagamentos de contas, recebimentos de salários, 

aposentadorias e benefícios, dentre outros serviços. 

A pesquisa do geógrafo brasileiro F. B. Contel (2006), que busca analisar a recente 

evolução das finanças e sua relação com o espaço geográfico, traz os correspondentes como a 

forma contemporânea da topologia bancária no Brasil. Daí, encontrarem-se, neste trabalho, 

elementos para se pensar o território potiguar, não menosprezando os outros trabalhos 

mencionados, mas no sentido do referido autor tomar como referência o espaço geográfico, 

sendo, pois, base do pensamento aqui desenvolvido acerca desses canais bancários aqui 

tratados. O trabalho de Medeiros (2013) também destaca esses elementos da territorialização 

bancária na perspectiva de Contel (2006), tomando o estado de Alagoas como recorte 

empírico. 

Em tais trabalhos, portanto, predominam a discussão sobre importância das 

tecnologias de informação no processo de implantação e viabilidade dos correspondentes; 

discussões sobre a implantação e o funcionamento de tais fixos e o ponto de vista dos usuários 

desses segmentos bancários. De uma maneira geral, todos esses trabalhos comungam com 

dois aspectos:  

1) quanto ao fato de que os correspondentes se constituem como sistema eficiente de 

serviços financeiros à população de baixa renda, uma vez que conseguem ir até locais mais 

pobres e distantes do interior do Brasil, em áreas periféricas, bairros pobres, favelas e dir-se-á: 

às pequenas cidades, aqueles aglomerados urbanos com uma vida de relações e dinâmica 

menores em relação aos outros de seu entorno;  

2) quanto ao fato de que os correspondentes ainda são um leque restrito de serviços 

bancários e financeiros, no sentido de que neles não se desenvolvem todos aqueles serviços 

clientes-bancos, limitando-se a alguns serviços dentre os quais: recebimento de contas, 
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pagamento de serviços beneficiários (aposentadorias) e aqueles provenientes de programas 

sociais. 

No contexto pós-Segunda Guerra Mundial e mais especificamente da década de 1960 

até o atual momento, sucessivas ondas de inovações tecnológicas incorporadas aos serviços 

bancários foram/estão sendo construídas, permitindo aos bancos reduzirem custos, enxugar 

sua máquina administrativa aumentando, com isso, sua eficiência em ―arrancar‖ e/ou captar 

valores dos seus clientes e classes sociais visadas, portano, dos lugares, estratégias das quais 

os correspondentes fazem parte e têm sua origem. 

Considerando-se Jayo (2010), que após um esforço de interpretação da periodização 

bancária a partir de uma literatura que toma por base as tecnologias de informação na 

configuração desse processo, apresentam-se essas periodizações mais relevantes que ajudam a 

compreender o surgimento dos correspondentes de uma maneira geral.  

Segundo esse autor, são quatro as periodizações alternativas mais importantes para se 

compreender os processos de automação bancária ligados, também, à origem dos 

correspondentes:  

a) Periodização 1 – período dividido em 4 etapas: 1ª) iniciada na década de 1960 com 

a adoção de computadores nos serviços retaguarda dos bancos, isto é, compensação das 

operações internas, automatizando o processamento das transações, que até então era 

realizado em rotineiras etapas de trabalho manual. Aqui, os benefícios ficaram apenas no 

âmbito do banco, fora o alcance do cliente. 2ª) na década de 1970, surgem os primeiros 

terminais on line, expandindo-se a automação bancária, só que no âmbito interno, pois as 

transações pelos clientes ainda eram feitas de forma não automatizadas. 3ª) em 1980 é 

caracterizada pela expansão do uso de tecnologias de informação, que acabam atingindo o 

cliente. Nessa etapa, as redes de atendimento se expandem para além dos caixas das agências, 

uma vez que as tecnologias de autoatendimento passam a fazer parte da constituição dos 

objetos e ações bancárias. São exemplo disso os ATMs – automatic teller machines (caixas 

eletrônicos). 4ª) nos anos 1990, ocorre a integração das diversas aplicações implementadas 

nas etapas anteriores, possibilitando uma unificação da relação cliente-banco, uma vez que os 

clientes passaram a integrar cada vez mais a rede de canais dos bancos, como é o caso do 

home banking e do internet banking. Todas essas etapas se referem ao caso do sistema 

bancário dos Estados Unidos. No Brasil, essas etapas se deram de forma diferente, conforme a 

periodização a seguir.  
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b) Periodização 2 – é uma periodização alternativa à periodização 1. Refere-se 

especificamente ao caso brasileiro, dividida também em 4 etapas: 1ª) caracterizada pelo 

processamento de dados centralizado, tendo início na década de 1960, com a instalação dos 

primeiros computadores para o processamento de dados nas agências dos maiores centros 

urbanos. 2ª) iniciada no final da década de 1970 é caracterizada pelo processamento de dados 

distribuído com a automação dos caixas no interior da agência. Os processamentos de dados 

passaram a ser feitos nas próprias agências e não mais em centros maiores. 3ª) iniciada na 

segunda metade dos anos 1980 e estendendo-se até o início da década de 1990, se caracteriza 

pela racionalização dos custos, diferenciação do produto e instalação de terminais de 

autoatendimento. 4ª) tem início a partir da década de 1990 e se caracteriza pela expansão da 

tecnologia bancária para além das agências, com a instalação de caixas eletrônicos em locais 

públicos, instalação de centrais de atendimento telefônico (phone banking) e serviços de 

office e home banking.  

c) Periodização 3 – é outra alternativa de periodização, marcada por cinco etapas: 1ª) 

vai de 1846-1945, marcada pela adoção precursora de inovações tecnológicas como o 

telégrafo e o telefone. 2ª) vai de 1945-1968, caracterizada por aplicações específicas de 

tecnologia computacional. 3ª) estende-se de 1968-1980, marcada pela emergência de 

automação de agências, interligação on line de caixas e surgimento dos primeiros caixas 

eletrônicos. Todas essas características para o caso de Londres. 4ª) vai de 1980-1995, 

caracterizada como fase de difusão de objetos técnicos informatizados com a criação de novos 

canais de atendimento interligados e expansão dos serviços disponíveis nos caixas eletrônicos. 

5ª) vai de 1995 em diante, marcada pela consolidação da diversificação de canais com a 

tendência de canais de serviços bancários disponíveis em qualquer lugar da qual o Rio Grande 

do Norte e o Brasil são exemplos
59

.  

Essas etapas constitutivas dessas periodizações, bem como as periodizações 

propriamente ditas não se encerraram em si, mas foram complementares umas às outras. Isso 

evidencia que o vies das coexistências é o fator mais importante nos processos sucessivos que 

ocorrem nas instituições e em tudo o que é de caráter humano-geográfico. 

De uma maneira geral, essas periodizações apontam para o uso de tecnologia de 

informação como elemento fundamental dos processos de expansão geográfica dos bancos, 

                                                           
59

 O autor fala ainda de uma quarta periodização referente ao uso de tecnologias de informação bancárias nos 

bancos do Reio Unido, não interessando a esta pesquisa, neste momento. 
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uma vez que possibilitaram a esses elementos do circuito superior da economia urbana 

organizarem-se mais intensamente com tecnologia e menos trabalho intensivo, o que se 

tornou uma expressão da organização dos sistemas produtivos, de circulação e distribuição, 

bem como dos sistemas bancários e financeiros, nesse período técnico-científico-

informacional.  

Esse fato aumenta a possibilidade de superação das barreiras espaciais e temporais 

(HARVEY, 2014), por parte desses elementos do espaçao geográfico, pois como a técnica 

não aparece isolada, mas em famílias, sistemas (SANTOS, 2010), ―em nossa época, o que é 

representativo do sistema de técnicas atual é a chegada da técnica da informação, por meio da 

cibernética, da informática, da eletrônica‖ (SANTOS, 2010, p. 25), que faz com que cada 

lugar tenha ―[...] acesso ao acontecer dos outros‖ (idem, p. 26). Isso porque se vive a 

unicidade técnica, que possibilita a convergência dos momentos, conforme Santos (2010).   

No caso dos atores bancários verificados no Rio Grande do Norte, o resultado é todo 

um processo de uso do território através de dispersão geográfica de canais estratégicos de 

promoção de autoatendimento bancário, dentro e fora dos fixos bancários agências, 

culminando com a instalação do autoatendimento nos domicílios, escritórios e até nos 

momentos diversos do cotidiano dos clientes e/ou usuários bancários.  

Amparados nessas possibilidades e obedientes à racionalidade organizacional política 

local e externa, a alternativa para o crescimento do setor bancário foi desenvolver estratégias 

para absorver a grande massa constitutiva da base da pirâmide social (PRAHALAD, 2005), os 

desbancarizados, que historicamente existiram sem muito ou sem acesso a canais de serviços 

bancários (WEISSBOUND, 2002; MATHISON, 2006; NAPOLITANO, 2006; BELLOTTO, 

2008a, 2008b), dispersa geograficamente no país e no Rio Grande do Norte, em particular, 

sobretudo nas áreas citadinas, de onde surgiram e dispersaram-se os correspondentes visando 

esses lugares com esses conteúdos.  

Os correspondentes permitiram que fosse ampliada a base de clientes dos bancos, 

através da absorção de uma nova massa consumidora de seus serviços, ―levando‖ serviços 

bancários e financeiros à população de baixa renda no Brasil (MAS, 2009; IVATURY, MAS, 

2008; JAYO, 2010) sendo, pois, canais-tentáculos-teias de drenagem dos lucros bancários e 

das projeções dessa sociedade de consumo (BAUDRILLARD, 2010).  

Esses fixos prestativos de serviços bancários (os correspondentes) derivam de uma 

expressão que não é de uso recente, embora a atual configuração estratégico-organizacional 
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seja distinta em função do aparato técnico e tecnológico em sua constituição e dos pares 

envolvidos: antes bancos-bancos, hoje bancos-correios, bancos-lotéricas (Figura 4a), bancos-

mercadinhos (Figura 4b), bancos-lojas de móveis e eletrodomésticos (Figura 4c), bancos-

supermercados, bancos-farmácias, enfim, bancos-agentes do mercado varejista, bancos-

agentes não bancários, como se percebe no Rio Grande do Norte e no Brasil em geral. 

 

Figura 4 – Rio Grande do Norte: Tipos de Correspondentes Bancários Localizados em 

Cidades do Interior 

     
 

 
Figura 4a: Correspondente Lotérica (Serrinha dos Pintos/RN); Figuras 4b e 4c: Correspondentes Bradesco 

Expresso (Riacho de Santana/RN e Martins/RN, respectivamente).   Fotos: Figura 4a Jiliardo Queiroz, 2015; 

Fifura 4b Google Hearth, 2014; Figura 4c acervo do autor, 2014. 
 

Tradicionalmente correspondente bancário designou um acordo entre dois bancos, em 

que um dos quais (o correspondente) prestava serviços em nome do outro banco chamado de 

a b 

c 
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respondente (DINIZ, 2007; JAYO, 2010), em lugares e regiões onde este último não tinha 

uma cobertura geográfica suficiente para atender toda a demanda existente.  

Conforme Crede (1995), os correspondentes bancários surgiram na Europa Medieval 

para apoiar o comércio entre as cidades constituindo-se, esses fixos da ramificação bancária, 

em uma fonte fundamental de receita para os bancos até por volta de 1980, época em que, 

com o advento da intensidade dos objetos técnicos, científicos e informacionais, que fez surgir 

os sistemas eletrônicos de pagamento, esse molde com que se constituía os correspondentes 

(bancos-bancos) enfraqueceram, muito embora ainda sejam presentes em alguns países 

europeus, conforme Crede (1995) e Boot (2003), mas fazendo surgir outros, como os 

existentes no Brasil, dos quais os presentes no Rio Grande do Norte é exemplo (Figura 4). 

Se antes os correspondentes desenvolviam um papel extremamente importante para a 

realização das atividades bancárias em regiões isoladas, como se percebe em Costa (2002, p. 

7), hoje esses fixos mediante as possibilidades do presente (técnica, normativa, política, 

econômica, existenciais dos lugares) estão passando por um momento de reestruturação, 

redefinindo ações junto aos lugares, formando um território cada vez mais técnico e 

informacional, e uma sociedade cada vez mais propensa às formas de consumo diversas 

indusida por essa financeirização do território e da sociedade (SANTOS, SILVEIRA, 2002), 

cujo resultado é cada vez mais lucro para os bancos. 

De acordo com Tigre (2006) e Diniz (2000), os vetores de surgimento dos 

correspondentes podem ser classificados em três tipos: os de proveniência tecnológica, as 

forças de mercado e os mecanismos de regulação, isto é, as normas. Esses vetores, do ponto 

de vista didático-analítico-explicativo dão para separá-los, mas na prática se confundem, no 

sentido de que, por serem forças, inovações (SANTOS, 2009a), todo esse conjunto constitui o 

que Silveira (1999a, p. 22) chama de situação,  

 

[...] isto é, um conjunto de eventos geografizados, porque tornados 

materialidade e norma‖, que em constantes mudanças redefinem o valor dos 

lugares, constituindo uma nova geografia, da qual ―[...] podemos, 

metodologicamente, compreender momentos, cristalizações analíticas, 

totalidades contendo singularidades. Estas são dadas pelos acontecimentos, 

plenos de especificidade, sem cuja existência não se verificam as análises a 

priori das situações (SILVEIRA, 1999a, p. 23-24).  
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Outros trabalhos reforçam essa concepção dos referidos vetores de surgimento desses 

canais bancários, dentre eles, Diniz, Pozzebon e Jayo (2008); Ivatury (2006) e Kumar et al. 

(2006), destacando:  

a) a sofisticação tecnológica como condicionante favorável presente, no Brasil, que 

leva vantagem ao desenvolvimento desses canais de serviços bancários;  

b) a constituição de um ambiente regulatório favorável, em que não restringe o 

manuseio de operações bancárias por parte de instituições não bancárias como mercadinhos, 

supermercados, drogarias, agências dos Correios, casas lotéricas etc.;  

c) os elevados custos trabalhistas apregoados pelas instituições bancárias; e  

d) o apoio político.  

Por essa razão, pode-se afirmar que o surgimento desses eventos, ―[...] criaram, de um 

lado, uma continuidade temporal, susceptível de ser cindida em períodos significativos e, de 

outro, uma coerência espacial que é dada pelos sistemas de eventos nos lugares‖ (SILVEIRA, 

1999a, p. 22), dos quais os correspondentes enquanto ramificações dos canais de serviços 

bancários são resultantes, pois a cada momento da história do presente, constroi-se ―[...] uma 

extensão dos fenômenos no lugar [...]‖, conforme Silveira (1999a, p. 22). 

Previsto desde 1973 no sistema financeiro brasileiro, através da Circular 220, de 15 de 

outubro de 1973 (que permitiu a bancos comerciais firmarem contratos com pessoas jurídicas 

para o desempenho de um conjunto de serviços ainda limitados, como por exemplo, cobrança 

de títulos e execução de ordens de pagamento), os correspondentes tiveram sua função 

expandida com as Resoluções 2.640, de 25 de agosto de 1999 e a 2.707, de 30 de março de 

2000, ambas do Conselho Monetário Nacional (CMN), uma vez que foram instrumentos 

normativos que possibilitaram a expansão substancial do leque de serviços possíveis de serem 

―oferecidos‖ por essas estratégias de capilaridade de serviços bancários no Brasil. 

Atualmente, como mecanismos normativos do Conselho Monetário Nacional, tem-se a 

Resolução 3.954, de 24 de fevereiro de 2011, que consolidou as normas anteriores, fazendo 

com que os bancos, através dos correspondentes, aumentassem seus tentáculos 

geograficamente a lugares nunca antes constitutivos desses canais de drenagem dos lucros 

bancários, aumentando, com isso, a integração bancária do território. 

Um dos nexos (neste caso, normativo) importante na evolução desses canais dispersos 

geograficamente pelo Brasil e Rio Grande do Norte foi o Programa Nacional de Renda 
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Mínima Vinculado à Educação, mais popularmente conhecido como Bolsa Escola, instituído 

pela Medida Provisória nº. 2.140, de 13 de fevereiro de 2001, posteriormente convertida na 

Lei nº. 10.219, de 11 de abril de 2001, que se constituía de transferência de renda às famílias 

pobres com filhos em idade escolar.  

De acordo com Stal (2002), esse programa do Governo Federal tinha uma meta de 

atingir 5,7 milhões de famílias em 5.536 municípios do território nacional, no biênio 2001 a 

2002. Vale ressaltar, portanto, que embora atingisse todos os municípios brasileiros, o 

referido programa tinha uma prioridade voltada para os quatorze estados da federação de 

menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).  

No parágrafo 4º do Art. 1º dessa Lei, afirma-se que caberia, pois,  

 

[...] à Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, mediante 

remuneração e condições a serem pactuadas com o Ministério da Educação, 

obedecidas as formalidades legais: I - o fornecimento da infra-estrutura 

necessária à organização e manutenção do cadastro nacional de 

beneficiários; II - o desenvolvimento dos sistemas de processamento de 

dados; III - a organização e operação da logística de pagamento dos 

benefícios; e IV - a elaboração dos relatórios necessários ao 

acompanhamento, à avaliação e à auditoria da execução do programa por 

parte do Ministério da Educação. 

 

Vale ressaltar que antes do Programa Bolsa Escola, outras políticas de renda mínima 

e/ou de complementação de renda vinham sendo implementadas/executadas, pelo Governo 

Federal, como por exemplo, em 1991, a instituição da aposentadoria dos trabalhadores rurais 

independentemente de contribuição prévia à Previdência Social. No entanto, o Programa 

Bolsa Escola se destacou por seu caráter de maior abrangência nacional
60

.  

Em seguida ao Programa Bolsa Escola, foram criados também os programas Bolsa 

Alimentação, o Cartão Alimentação e o Auxílio Gás. No ano de 2004, através da Lei nº. 

10.836, de 9 de janeiro de 2004, estes programas seriam unificados por um programa maior, o 

Programa Bolsa Família, no então governo Luis Inácio Lula da Silva. Dessa forma, um dos 

principais fatores da evolução dessas ramificações bancárias prestativas de serviços bancários 

e financeiros foi a política de transferência de renda encabeçada pelo Governo Federal, que se 

constituiu em um eficaz sistema de ações do Estado brasileiro na busca pela implementação 

                                                           
60

 Para uma análise mais abrangente dos programas de complementação de renda que foram implementados 

antes do Programa Bolsa Escola, consultar Licio (2002). 
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das verticalidades do Banco Mundial (2004) e da efetivação do projeto político nacional do 

qual o elemento financeiro é parte constitutiva do bloco de poder que constitui esse intento. 

 

3.2.1.1 Política Pública de Assistência Social e seu Impacto na Difusão dos 

Serviços Bancários e Financeiros: Programas de Aposentadorias e o Programa 

Bolsa Família  

 

Os Programas de Aposentadorias e o Programa Bolsa Família são mecanismos 

normativos e, também, técnicos e políticos inerentes às dinâmicas geográficas de serviços 

bancários e financeiros no Rio Grande do Norte. Normativos no sentido de que surgiram 

mediante leis/normas do Estado e técnicos no sentido de que são adaptações do meio aos 

sistemas de ações projetadas pelo Estado em parceria com o Mercado, portanto constitutivos 

de uma racionalidade. 

Desempenhando dois papéis significativos: a) repor os rendimentos do segurado no 

período de inatividade; bem como b) combater a pobreza, no sentido de evitar que idosos 

fiquem sem renda no período de existência em que, por determinantes físicas e/ou por 

convenção social, não mais devam ser expostos ao trabalho (SCHWARZER, 2000), os 

programas de previdência têm uma relação direta com as dinâmicas bancárias e financeiras
61

. 

No caso do sistema de previdência brasileiro, tanto o rural quanto o geral, há uma 

significativa transferência de renda com fortes impactos sobre as dinâmicas bancárias e 

financeira, e por que não, econômica, nos municípios ―beneficiados‖/assistidos, que, 

juntamente com os funcionários públicos e as próprias prefeituras municipais, formam o que 

Gomes (2001, p. 148) chama de ―economia sem produção‖
62

.  
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 Segundo Vian et al. (2007, p. 12), ―no Brasil, os bancos são os arrecadadores de impostos federais, estaduais e 

municipais. Também são os bancos brasileiros que arrecadam as contribuições e pagam os benefícios da 

Previdência Social; assim como são os bancos que recebem as contas das concessionárias de serviços públicos e 

fazem o serviço de cobrança das empresas‖. 

62
 ―A rigor, o termo economia sem produção, só se aplica aos aposentados, pois os benefícios dessa categoria 

constituem uma transferência de renda, ou seja, são pagos sem a exigência de qualquer contrapartida 

contemporânea de prestação de serviços produtivos. Enquanto tais, portanto, os aposentados não produzem nada, 

mas se apropriam, não obstante, de uma parte da renda nacional. No Semi-Árido, o peso relativo dessa parcela é 

bastante alto, não porque os aposentados recebam assim tanto dinheiro, mas porque a economia local produz 

muito pouco‖ (GOMES, 2001, p. 149; grigos do autor). 
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O modelo de previdência brasileiro se baseia na dicotomia rural/urbano, uma vez que 

o rendimento para o financiamento previdenciário de acesso ao benefício foi primeiramente 

feito para os trabalhadores urbanos, que eram primordialmente industriais, com emprego 

assalariado formal e rendimentos regulares. Já a realidade rural, se constitui de forma 

diferente, uma vez que apresenta rendimentos em periodicidades diferentes daquelas exigidas 

pelos esquemas ligados ao trabalhador urbano.  

A forma de aposentadoria rural com irregularidade de fluxos monetários de 

contribuição, baseada nas formas diferenciadas de ocupação (posse, pequena propriedade com 

agricultura familiar, assalariamento, trabalho volante, parceria, arrendamento etc.) deixou, ao 

longo do tempo, ―[...] uma vasta extensão de agricultores familiares excluídos, desvinculados 

da ou apenas parcialmente integrados à economia monetária‖ (SCHWARZER, 2000, p. 2).  

Apenas a partir de 1970, houve mecanismos normativos, como é o caso da Lei 

Complementar nº. 11, de 25 de maio de 1971, que institui o Programa de Assistência ao 

Trabalhador Rural (BRASIL, 1971), fazendo surgir dinâmicas socioeconômicas impactantes 

ao sistema bancário, uma vez que, cobrindo os trabalhadores rurais, pescadores (a partir de 

1972) e garimpeiros (a partir de 1975), bem como seus dependentes, essa norma ―ofereceu‖ a 

aposentadoria por idade aos 65 anos, a aposentadoria por invalidez, a pensão para viúvas e 

órfãos, auxílio-funeral e assistência médica a esses sujeitos, levando o aumento das dinâmicas 

bancárias e financeiras, já que é significativo, quando se observa a evolução da aposentadoria 

no Brasil e no Rio Grande do Norte
63

. Com isso, nota-se uma alteração no sistema de ações e 

relações sociais no campo, pelo fato de que os agricultores de baixa renda passam a receber, 

mensalmente, uma aposentadoria equivalente a um salário mínimo, o que provoca, de forma 

direta, modificações nas suas relações de produção, familiar, enfim, existenciais
64

. 

Com relação à quantidade de aposentadorias rurais ativas, segundo as grandes regiões 

e unidades da federação, a região Nordeste tem a maior quantidade, com um total de 

2.936.102, sendo que desse total, o Rio Grande do Norte tem 182.630.  
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 Os dados podem ser conferidos no sítio eletrônico do Ministério da Previdência Social: 

<http://www.previdencia.gov.br/estatisticas/secao-i-beneficios-subsecao-c-benficios-ativos-tabelas/>. Acesso em 

02/09/2014. 

64
 Atualmente, de acordo com o Ministério da Previdência Social, tem direito à aposentadoria por idade os 

trabalhadores rurais a partir dos 55 anos para as mulheres e, a partir dos 60 anos de idade para os homens, desde 

que cumprida a carência exigida. Já no que se refere aos trabalhadores urbanos, tem direito à aposentadoria por 

idade os trabalhadores urbanos a partir dos 65 anos para os homens e, a partir dos 60 anos de idade para as 

mulheres, desde que cumprida a carência exigida. Maiores informações consultar o sítio eletrônico do Ministério 

da Previdência Social: <http://www.mpas.gov.br/>, na aba: Serviços ao Cidadão. 
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Já no que se refere à quantidade de aposentadorias urbanas ativas, segundo as grandes 

regiões e unidades da federação, a região Sudeste aparece em primeiro lugar, com um total de 

5.795.700. A região Nordeste aparece em terceiro lugar, com 1.348.818, sendo desse total, 

95.740 o total dessas aposentadorias no Rio Grande do Norte, conforme o Ministério da 

Previdência Social (2014).  

Somadas as aposentadorias rurais e urbanas, o Rio Grande do Norte possui para a data 

em referência, 278.370 aposentados. Isso faz dinamizarem-se as agências e os diversos 

correspondentes dos principais bancos presentes no estado, todo fim e início de mês, 

sobretudo aqueles canais bancários do Banco do Brasil S. A. e Banco Bradesco S. A., fazendo 

aquecer-se o comércio e o consumo em suas 167 cidades, sobretudo naquelas de menor porte, 

em que essa fonte de renda (aposentadorias) é uma das principais do lugar, somada às 

atividades agropecuárias, comércio e serviços, programa Bolsa Família, além de aumentarem-

se as relações campo-cidade, cidade-cidade e fluxo de transportes (motos, carros de linha etc.) 

e, consequentemente, troca e circulação de mercadorias.  

Nesse contexto, os aposentados não podem ser deixados de lado das dinâmicas dos 

serviços bancários e financeiros, uma vez que aparecem como um nexo importante no 

processo que leva a integração bancária e financeira do território. As aposentadorias, por 

envolverem diversos agentes em seu processo de desdobramento, formam uma teia a partir 

das diversas intencionalidades envolvidas. Assim, além dos atores bancários, atores diversos 

(agências dos correios, comércio local, carros de linha: (vans), motos, carros... etc.) 

participam do sistema de ações das aposentadorias potiguares e brasileiras, de uma forma 

geral, cada um com uma racionalidade estratégica particular, de acordo com o conjunto de 

propostas que visa atingir mediante suas intencionalidades. 

Vale ressaltar que a conta do aposentado é uma conta específica, apenas para 

movimentações relativas ao ―benefício‖ do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Apesar disso, não impede que lucros sejam dados aos bancos, pois como as relações ocorrem 

em sistemas, os bancos são os principais beneficiados na cadeia de todo esse processo. 

Observando o cotidiano de uma agência bancária no dia de pagamento dos 

aposentados em uma cidade potiguar é comum verificar o beneficiário ou o seu representante, 

após chegar à agência, dirigir-se à mesma para efetuar o saque do seu ―benefício‖. Esse saque 

é feito nos caixas eletrônicos, onde quase sempre há a presença de um funcionário do banco 

(geralmente um estagiário) para auxiliar os idosos a operar corretamente o equipamento 
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técnico-informacional, pois a maioria dos idosos têm dificuldades de operar esses objetos. 

Após isso, duas coisas há de se fazer: a) se não é da cidade onde retira o benefício, o 

beneficiário ou seu representante espera na praça central da cidade o horário do carro de linha 

voltar ao seu povoado, sítio, vila ou cidade; ou b) dirige-se a um mercadinho, supermercado 

para fazer a feira, isto é, a compra de mantimentos, geralmente mensais. 

Por essa razão, pode-se afirmar que a fonte de renda no meio rural não é mais 

exclusivamente agrícola, pois ela se soma aos ―benefícios‖ da Previdência Social e aos outros 

programas de transferência de renda direta à população implementado pelo Governo Federal, 

a exemplo do Bolsa Família (BRASIL, 2004a; 2004b), que é administrado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), e considerado um dos principais 

programas de combate
65

 à pobreza do Brasil (MDS, 2014). Assim como as aposentadorias, 

esse programa favorece, em grande medida, os circuitos bancários e financeiros, ao passo que 

o dinheiro é retirado em um fixo bancário: agências da Caixa Econômica Federal; lotéricas ou 

correspondentes desta instituição bancária instalados em pontos comerciais, nas cidades ou 

municípios onde residem os ―beneficiários‖. 

O saque do ―benefício‖ é feito com cartão magnético, emitido quando do cadastro no 

programa. O valor repassado depende do tamanho da família, da idade dos seus membros e da 

renda da mesma, havendo ainda benefícios específicos para famílias com crianças, jovens de 

17 anos de idade, gestantes e mães que amamentam (MDS, 2014). 

Buscando saber qual a relação desse programa com a dinâmica dos serviços bancários 

e financeiros no Rio Grande do Norte, cumpre dissertar sobre sua cobertura nessa unidade 

federativa. Para uma melhor compreensão do impacto desse programa na territorialização 

bancária no estado, há a necessidade de expressar a porcentagem de famílias ―beneficiadas‖, 

bem como o volume de recursos do programa, no sentido de evidenciar também sua 

importância na dinâmica social e econômica dos lugares e os circuitos bancários. Quando se 

observa os valores dos recursos, nem sempre os lugares que aparecem com o maior número 

de beneficiados são os que recebem o maior valor financeiro (Tabela 4). Na ordem crescente 

do total de famílias ―beneficiadas‖ pelo Programa Bolsa Família por municípios e recursos 

financeiros, em agosto de 2014 no Rio Grande do Norte, constata-se esse fato. 
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 Para saber mais sobre o referido programa, ver: FREIRE, Viviam Rafaela Barbosa Pinheiro; SILVA, Simone 

Souza da Costa; CAVALCANTE, Lilia Iêda Chaves; PONTES, Fernando Augusto Ramos. Programa Bolsa 

Família como estratégia de combate à pobreza em Dissertações e Teses no Brasil. Disponível em: 

<http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/8603/6495>. Acesso em 28/10/2014. 
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Tabela 4 – Rio Grande do Norte: Ordem Crescente dos Dez Municípios com o Maior Total 

de Famílias Beneficiadas pelo Programa Bolsa Família e Respectivos Valores, Agosto de 

2014 

Ordem MUNICÍPIOS QUANTIDADE DE FAMÍLIAS VALOR (R$) 

1º.  Natal 45.453 6.652.778,00 

2º.  Mossoró 19.206 2.663.929,00 

3º.  Parnamirim 15.282 2.068.790,00 

4º.  São G. do Amarante 10.593 1.661.307,00 

5º.  Macaíba 10.069 1.623.338,00 

6º.  Ceará-Mirim 8.596 1.307.012,00 

7º.  Caicó 6.123 869.749,00 

8º.  Açu 6.069 911.021,00 

9º.  Nova Cruz 5.952 1.331.599,00 

10º.  Currais Novos 5.465 793.443,00 

Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios de Informações Bolsa Família e Cadastro Único (2014), do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

 

Com relação aos municípios com menor quantidade de famílias beneficiadas pelo 

Programa Bolsa Família, Ipueira aparece em primeiro lugar, seguido de Timbaúba dos 

Batistas, Galinhos, Santana do Seridó, Viçosa, Taboleiro Grande, Monte das Gameleiras, 

Lagoa de Velhos, Bodó e Ruy Barbosa (Tabela 5). Isso porque são municípios potiguares 

dentre aqueles com menor população residente (IBGE, 2010). 
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Tabela 5 – Rio Grande do Norte: Ordem Crescente dos Dez Municípios com o Menor Total 

de Famílias Beneficiadas pelo Programa Bolsa Família e Respectivos Valores, Agosto de 

2014 

Ordem MUNICÍPIOS QUANTIDADE DE FAMÍLIAS VALOR (R$) 

1º.  Ipueira 221 33.408,00 

2º.  Timbaúba dos Batistas 278 47.110,00 

3º.  Galinhos 329 53.232,00 

4º.  Santana do Seridó 329 45.315,00 

5º.  Viçosa 341 57.741,00 

6º.  Taboleiro Grande 359 53.313,00 

7º.  Monte das Gameleiras 414 96.572,00 

8º.  Lagoa de Velhos 424 84.982,00 

9º.  Bodó 451 72.275,00 

10º.  Ruy Barbosa 452 76.081,00 

Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios de Informações Bolsa Família e Cadastro Único (2014), do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

 

Para aquel conjunto de municípios com o maior número de famílias beneficiadas pelo 

Programa Bolsa Família (Tabela 4), em termos de impactos econômicos parece não ser tão 

significativo quanto para aqueles municípios com a menor quantidade de famílias 

―beneficiadas‖ por este programa (Tabela 5). Em primeiro lugar, pelo fato desse primeiro 

grupo de municípios ter uma tradição de destaque em termos de atividades econômicas na 

dinâmica territorial do estado potiguar. Em segundo lugar, em função da ausência de 

atividades econômicas mais expressivas nesse segundo grupo de municípios, o referido 

programa, pela pouca aparente quantidade de ―beneficiados‖, tem uma dinâmica econômica 

mais relevante quanto a esse fator, já que o dinamismo econômico é pouco. Apesar dessas 

especificidades, tanto para o primeiro grupo de municípios quanto para o segundo, tem uma 

contribuição significativa para a expansão de arranjos locacionais ligados aos serviços 

bancários hoje aí presentes. 
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No (Mapa 17), verifica-se a cobertura do Programa Bolsa Família no estado do Rio 

Grande do Norte, no qual é possível perceber o somatório dos fixos bancários da Caixa 

Econômica Federal – agências, correspondentes e lotéricas, – que servem de canais pelos 

quais são feitos os repasses dos recursos financeiros aos ―beneficiados‖. 

 

Mapa 17 – Rio Grande do Norte: Configuração Espacial do Número de Famílias que 

Recebem o Bolsa Família e Total de Fixos Bancários da Caixa Econômica Federal por 

Municípios, em 2014 

 
Fontes: Relatórios de Informações Bolsa Família e Cadastro Único (2014), do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS); Caixa Econômica Federal, 2014 e Banco Central do Brasil (Bacen). Posição 

em 31.01.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 

 

No Rio Grande do Norte, os municípios que possuem o maior número de famílias que 

recebem o Bolsa Família são também, em sua quase totalidade, os mesmos que contêm o 

maior número de fixos bancários da Caixa Econômica Federal. Cumprir a efetivação 

espacial/geográfica, exigida por esses programas demandou a criação de canais bancários 

adequados de pagamentos, sem os quais não haveria a possibilidade de atingir as áreas de 

alcance do referido programa, já que no Brasil, na região Norte e Nordeste e, em particular no 

Rio Grande do Norte, há muitas áreas socioespaciais sem cobertura do sistema bancário. 
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Pensando nisso e na necessidade de criação de mecanismos que pudessem universalizar o 

acesso aos serviços bancários e financeiros propostos pelo Banco Mundial, o Governo 

Federal, através dos seus mecanismos normativos institucionais, expandiu a rede de 

atendimento bancário através do uso de correspondentes nos lugares que não dispunham de 

fixos bancários tradicionais (CONTEL, 2006) (agências e postos bancários). Daí, atualmente, 

milhares de pontos de atendimento (correspondentes) terem sido instalados constituindo-se 

em eficientes canais de atendimentos bancários, onde a população pode obter os ―benefícios‖ 

como os saques do Programa Bolsa Família, as aposentadorias, benefícios do Programa de 

Integração Social (PIS), além de poderem efetuar pagamentos de contas, como as de água, 

luz, telefone, fazer recarga de crédito em celulares etc., conforme afirma um dono de 

estabelecimento comercial que funciona como correspondente no interior do estado.  

Constituindo-se em mecanismos de ampliação das formas de consumo de produtos e 

serviços bancários e financeiros, bem como ainda de outras (i)materialidades da situação 

urbana atual, os correspondentes levam alguns autores a afirmarem que esses mecanismos do 

sistema bancário e financeiro promovem a inclusão social e a cidadania
66

. 

Para Costabile (2002, s/p), ―o correspondente bancário também traz em seu bojo um 

forte processo de inserção social e cidadania [...]‖, isso porque, afirma o autor: ―[...] seja pela 

possibilidade [...] da transferência direta dos benefícios governamentais aos cidadãos, seja 

pela melhoria da qualidade de vida, pelo aumento da auto-estima e a criação de oportunidades 

de renda‖ (COSTABILE, 2002, s/p.).  

Tal fato evidencia, pois, a concepção que os administradores, gestores, Estado e 

instituições bancárias têm do espaço: campo a ser ―preenchido‖, pois para o Estado brasileiro 

e o Mercado ―povoar o espaço‖ com certos objetos e ações significa promover cidadania e 

desenvolvimento social. Isso não é uma estratégia equivocada, a não ser que obediente às 

reais necessidades da população dos lugares.  

No entanto, o que é grave é o fato de a cidadania ser sempre confundida com aumento 

do consumo, problema já denunciado por Santos (2007a)
67

. Essa concepção de espaço, ou 

seja, espaço a ser ―preenchido‖, é o motivo pelo qual diversas políticas sociais, no Brasil, não 

                                                           
66

 Para uma análise do descaso e da falta de cidadania no Brasil, veja Santos (2007a) e Carvalho (2009). 

67
 Se a cidadania no Brasil está relacionada ao consumo, então pode-se afirmar, sem equívoco, que o Estado 

brasileiro promove a cidadania através da criação de sistemas de ações e de objetos que levam e/ou induz a 

sociedade a consumir, sendo os correspondentes e todos os mecanismos normativos voltados à expansão dos 

serviços bancários e financeiros, e até mesmo os programas sociais de transferência de renda à população de 

baixa renda, reflexos e condicionantes dessa realidade concreta. 
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dão certo, pois a ordem espacial da dispersão locacional dos objetos e das ações se dão em 

descompasso com as reais necessidades e interesses dos lugares, já que o espaço (os lugares e 

seus conteúdos existenciais) são visados como receptáculos da reprodução desses elementos. 

Percebe-se com isso, que as maneiras como esse conjunto de variáveis, eventos e 

processos se combinam nos lugares faz com que o período atual também se caracterize pela 

coexistência entre novas e velhas formas de fixos prestativos dos serviços bancários. 

Observando-se a ação do Estado brasileiro, ou seja, a efetivação, de fato, da política, nos 

últimos anos, e refletindo sobre a expansão dos correspondentes, nota-se que existe forte 

relação entre ambos, pois foi exatamente com a implementação dos programas sociais 

federais, sobretudo (o Bolsa Escola, Auxílio Gás, Cartão Alimentação, Bolsa Família), na 

segunda metade dos anos de 1990 e início deste século (século XXI), que se verifica a 

expansão dos correspondentes no território brasileiro e em particular, no Rio Grande do 

Norte. 

Através dos correspondentes, os bancos chegam aos lugares mais desprovidos de 

serviços bancários (pequenas cidades), e até mesmo zonas rurais, como se percebe no Rio 

Grande do Norte, onde funcionam em mercadinhos e/ou pequenos estabelecimentos 

comerciais. Martins, Serrinha dos Pintos, Tenente Ananias, Severiano Melo, Apodi, 

Ipanguaçu, Alto do Rodrigues, Nísia Floresta, Galinhos e Passa e Fica são municípios 

potiguares onde se pode encontrar acesso a serviços bancários na zona rural
68

. Isso faz pensar-

se numa premissa de método importante na análise geográfica, qual seja: a necessidade de se 

considerar como escala geográfica, bem como a escala temporal do fenômeno estudado, a 

área de ocorrência desse fenômeno como um todo, não excluindo as demais, pois ―a análise 

geográfica dos fenômenos requer a consideração da escala em que eles são percebidos‖ 

(CASTRO, 1992, p. 21)
69

. 

                                                           
68

 Estes serviços são provenientes de correspondentes do Banco Bradesco S. A. 

69
 A escala de análise deve ser a escala de abrangência do fenômeno. Se se tivesse aqui selecionado estudar a 

expansão dos serviços bancários na escala do urbano ou nas pequenas cidades, apenas, essa especificidade do 

fenômeno não apareceria. A prática de selecionar partes do real a priori pode comprometer uma compreensão 

mais abrangente do fenômeno, no sentido de ocultar a complexidade do mesmo, deixando de compreender as 

relações e inseparabilidades constitutivas do mesmo, ou seja, os nexos locacionais, relacionais. Embora o 

resultado seja fruto de uma escolha do sujeito que percebe e concebe uma realidade, o mesmo deve ter em mente 

que a escala é sempre definida pelo fenômeno e não sendo a definidora do nível do espaço de análise, fixada a 

priori. Dessa forma, a partir da identificação das variáveis-chave que produzem o fenômeno, no atual período, se 

tem o reconhecimento de suas extensões e representações, atendo-se, sempre, ao conteúdo constitutivo do 

território. Fazendo-se uso das palavras de Silveira (2004, p. 91), que toma por base Santos (2009a), admite-se 

que ―a escala, entendida como extensão da organização dos fenômenos ou como um dado da organização, vem 
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No caso dos correspondentes presentes nas cidades e zonas rurais potiguares resultam 

da intencionalidade e das condições técnicas e normativas dos bancos em quererem 

―preencher‖ o espaço geográfico potiguar de pontos/canais (correspondentes) de captação dos 

lucros, criando uma organização. Os serviços bancários e financeiros antes ocorrendo somente 

nos espaços urbanos maiores, mais dinâmicos, do estado, no atual período têm sua área de 

ocorrência ampliada, pois é intenção dos bancos cada vez mais construir canais que 

aumentem sua capilaridade, a partir da criação de todo um mecanismo de difusão de seus 

produtos e serviços à população nos mais diversos redutos espaciais.  

Transforma-se a forma de oferta de serviços bancários, bem como a área de 

ocorrência. Por outro lado, os correspondentes substituem, em parte, as agências e postos de 

atendimento bancários em várias ―porções‖ do espaço, já que o conteúdo
70

 constitutivo do seu 

sistema de objetos e ações organiza-se com novos nexos, novos arranjos. Nota-se, com isso, 

que a finalidade e os meios quando mudam, a superfície de incidência do fenômeno também 

se altera, juntamente com o seu conteúdo. Assim, deve-se ter como escala, além do limite que 

denota, o conteúdo, que interfere e/ou condiciona o acontecer (SANTOS, 2009a), resultante 

dessa totalização-em-curso (SARTRE, 2002). 

Nessa mesma linha de pensamento ensina La Blache (1895; [2012a, p. 44]): ―[...] 

nenhuma parte da Terra contém em si mesma sua explicação. Só se descobre o jogo das 

condições locais com alguma clareza quando a observação se eleva para além de tais 

condições [...]‖. Assim, a tarefa do geógrafo, ―qualquer que seja a fração da Terra que estude, 

ele não pode nela se fechar‖ (LA BLACHE, 1896; [2012b, p. 47]). É por isso que Santos 

(2009b, p. 76) vai afirmar que 

 

[...] cada atividade tem um reflexo espacial e uma escala espacial diferentes, 

dependendo tanto do nível de desenvolvimento econômico como do próprio 

nível da atividade. É a essa escala que deve corresponder a escala de estudo. 

Entretanto, se alguns dos fluxos relativos à atividade em questão podem ser 

colocados em níveis inferiores, o mesmo não ocorre com os fluxos de 

decisão. Ora, é a estes que se vinculam, direta ou indiretamente, as forças de 

organização e de reorganização do espaço. Isso equivale a dizer que não se 

                                                                                                                                                                                     
depois e constitui, assim, uma manifestação do conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações 

que forma o espaço‖. 

70
 A palavra conteúdo quando aparece na discussão geográfica serve para mostrar o que se esconde por traz do 

caráter de espaço lógico, espaço cartesiano ainda presente em narrativas geográficas. Essa expressão está muito 

presente na obra de Milton Santos não para justificar esse caráter, mas para justamente combater essa premissa 

de ―espaço vazio‖ ou como campo ―preenchido pelos corpos‖ (DESCARTES, 2007, p. 64). Assim, deve-se ler 

por conteúdo existências, que expressa com mais consistência o caráter constitutivo do território. 
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pode isolar unidades espaciais como se estas constituíssem entidades que 

oferecem por si mesmas todos os elementos de sua própria interpretação sob 

pena de se partir de uma análise incompleta para se chegar a uma síntese 

imperfeita. 

 

Constituindo-se em coexistência com os canais preexistentes nos lugares, os 

correspondentes são criações bancárias típicas de um sistema de ações que leva à criação de 

objetos novos ou se realiza sobre objetos preexistentes. Condicionam sistemas de ações 

diversas na constituição do território e, nesse sentido, fazem com que as pequenas cidades 

sejam ―animadas‖ e não ―[...] feridas ou mortas em virtude da resistência desigual‖ 

(SANTOS, SILVEIRA, 2002, p. 281) quanto aos serviços bancários. Isto é, sejam 

―incluídas‖, embora participando desse processo como redutos de lucros bancários frente a 

essa nova modalidade de expansão bancária. 

Os bancos e as empresas, de um modo geral, não necessitam do território como um 

todo. Elas trabalham com pontos particulares, pontos escolhidos, que são as alavancas de 

realização da sua riqueza, que elas escolhem antes e ―pedem‖ ao Estado para aparelharem, ou 

no caso dos bancos ―pedem‖ ao Estado para flexibilizar as normas e/ou ceder pontos a seus 

interesses, como ocorre com as agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

usadas e em uso por bancos nacionais: antes pelo Banco Bradesco, atualmente pelo Banco do 

Brasil. Através da flexibilização normativa e de mecanismos que impulsionam a produção 

material voltada ao consumo, o Estado aparelha pontos do espaço, no intuito de favorecer aos 

bancos e, consequentemente, com isso, lucrar com os impostos decorrentes dos sistemas de 

ações configurados a partir disso. Dessa forma, o Lugar se torna um foco de análise e 

compreensão no entendimento do território, pois para compreender o território há de se 

estudar o Lugar enquanto base existencial da sociedade, uma ―porção‖ de combinações e 

manifestações dos fenômenos socioespaciais, do qual essa lógica das empresas (dos bancos) – 

visá-lo como campo a ser ―preenchido‖ – não deve ser desprezada. 

Para Milton Santos, dada a intensificação dos processos de trocas que se dão com 

maior intensidade nas cidades grandes e médias, ―esse processo pode conduzir à estagnação 

ou mesmo ao desaparecimento das cidades pequenas‖ (SANTOS, 2012, p. 57; grifos do 

autor). Essa afirmação de Milton Santos não se aplica ao uso do território pelos bancos no 

atual período. É, sobretudo, nessas pequenas cidades que esses agentes buscam englobar a sua 

geopolítica de acumulação flexível, pois é aí, nesses lugares, que os bancos, nestas duas 

primeiras décadas do século XXI, têm direcionado parte de seus focos estratégicos, buscando 
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trazer para os seus circuitos lucrativos toda uma população que é pouco rentável quando se 

relacionam com as agências bancárias. 

No Rio Grande do Norte, nota-se que, em função da presença dos correspondentes 

(não só dos correspondentes apenas, mas de toda a confluência das condições da situação do 

momento), o setor terciário (comércio e serviços) desses locais, sobretudo as atividades de 

comércio, tende a dinamizarem-se, aumentando seu grau de influência sobre as vilas, 

povoados e sítios (zona rural) do entorno. Em relação a determinado(s) centro(s) urbano(s) de 

entorno, tais cidades, nesse aspecto, deixam de ser centralizadas, haja vista terem em seu 

território ofertas de serviços bancários, que antes só eram oferecidos em agências, que muitas 

vezes ficavam em outras cidades. Isto reforça a observação de Corrêa (1999, p. 49) de que ―a 

ampliação da acessibilidade corrobora para a perda de centralidade‖. Perda de centralidade 

para algumas cidades e novas centralidades para outras. 

Para Teixeira (2000, p. 26), ―essas transformações caracterizam-se como inerentes ao 

próprio desenvolvimento financeiro capitalista contemporâneo e estão relacionadas, 

sobretudo, ao novo caráter do processo de internacionalização do capital [...]‖. Estes fixos 

geográficos (CONTEL, 2006) acabam criando uma relação entre os bancos e a sociedade que 

precisa do dinheiro e dos serviços para fazer deles o seu meio de consumo, o que Santos e 

Silveira (2002) denominam de financeirização da sociedade e do território, a qual insere o 

Brasil naquilo que Kumar et al. (2006) e Ivatury (2006) chamam de democratização
71

 do 

acesso aos serviços financeiros.  

Diante de todos esses pontos tratados, não restam dúvidas ser o desenvolvimento dessa 

ramificação dos atores bancários (correspondentes) no território brasileiro e, particularmente, 

norte-rio-grandense resultante de vários fatores, dentre os quais, o fato de os bancos serem 

usuários constantes das tecnologias de informação, característica que possibilita criar um 

sistema-rede de serviços, mediante instalação de pontos fixos no território, interligados a 

vários outros, já que aí predomina a concepção de espaço como campo a ser ―preenchido‖. 

Outro fator é o custo elevado da instalação e operação de agências em relação aos 

correspondentes propriamente ditos, fato que permite aos bancos ―[...] desenvolver[em] canais 

de distribuição alternativos, particularmente quando se trata de atender a uma população que 

não consome os serviços bancários mais rentáveis‖ (DINIZ, 2007, p. 30).  

                                                           
71

 Vale ressaltar que essa democratização não passa de uma racionalidade estratégica, portanto com fins distintos 

do que o discurso aponta ser: acesso aos serviços financeiros, já que a sociedade é conduzida, pelo modo 

existencial, a esse desdobramento de ações. 
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O sistema de ações do Estado, na qualidade da criação de mecanismos normativos que 

possibilitam a implantação dos correspondentes é um outro fator, facilitando o processo 

expansionista dos bancos e a integração do território pelos seus canais de prestação de 

serviços. Por fim, a presença de uma grande massa de pessoas que não era incluída nos 

circuitos dos serviços financeiros no país, mediante as próprias desigualdades regionais e 

socioespaciais construídas historicamente e que representa mediante seu poder aquisitivo altos 

custos para os bancos, agora vista como uma possibilidade de lucro bancário, sobretudo a 

partir da criação dos programas de transferência e/ou complementação de renda do Governo 

Federal, evento este dinamizador de diversas dinâmicas socioeconômicas no estado, desde o 

final dos anos 1990. 

São por essas razões que quando se analisa o mapa do sistema bancário brasileiro e, 

em particular, norte-rio-grandense, fica evidente as áreas de alta densidade bancária e 

financeira, onde prevalece a multiplicidade na circulação do dinheiro e da atividade bancária, 

dada a presença maior de fixos bancários, principalmente nas capitais dos estados do Sul e do 

Sudeste, para o caso brasileiro, e Natal e Mossoró, para o caso do Rio Grande do Norte. 

Ficam evidentes, também, as áreas de circulação rarefeita, que se reflete na menor 

concentração de fixos bancários. Isso significa que, também, os lugares se distinguem em 

função dos tipos de serviços bancários e de dinheiro neles existentes e circulantes. Assim, 

haverá lugares onde existirão todas as formas – topologias (SANTOS, SILVEIRA, 2002) – de 

acesso aos serviços bancários e de dinheiro combinadas sobre determinadas áreas do 

território, ao passo que existirão outros que formarão áreas rarefeitas quanto à circulação e 

presença dos serviços bancários e financeiros, apesar de atualmente existirem os 

correspondentes ―bancários‖, como elementos de dispersão geográfica de certos serviços 

bancários integrando o território pelas finanças. 

Assim, passa-se agora à discussão dos bancos do Brasil, Caixa Econômica Federal e 

Bradesco, levando-se em consideração a territorialização dessas instituições no Rio Grande do 

Norte e suas feições espaciais. 
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C A P Í T U L O  4 

DENSIDADE E RAREFAÇÃO DOS FIXOS BANCÁRIOS NO 

RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

―Um dos problemas fundamentais inerentes a qualquer estudo sistemático da organização do 

espaço é determinar: (1) por cada coisa está situada num determinado local em vez de em 

outro qualquer; (2) em que medida os diferentes elementos  

de uma dada organização espacial podem vir a variar em sua distribuição; e  

(3) por que uma inovação aparece em um dado local e não em outro‖  

(Milton, SANTOS, 2007b, p. 56).  

 

Densidade e rarefação são termos comumente usados na linguagem analítica da Física, 

geralmente quando se estuda massa e gases. Em Física, densidade é a quantidade de massa 

concentrada em um determinado volume; rarefação diz respeito à diminuição da densidade de 

um volume.  

Aqui, neste trabalho, esses termos não têm o mesmo sentido que em Física. Quando se 

fala de densidade se está a falar de uma grande quantidade de fixos bancários em uma 

considerada unidade espacial. Quando se fala de rarefação está a referir-se a uma unidade 

espacial, cuja quantidade de fixos bancários é pouca no sistema de objetos e ações do referido 

espaço. Isso é decorrente segundo uma ―[...] ordem unitária que cria a diversidade, pois as 

determinações do todo se dão de forma diferente, quantitativa e qualitativamente, para cada 

lugar‖ (SANTOS, 2009a, p. 125), cujo arranjo locacional das empresas e dos agentes 

bancários e financeiros não poderia ser diferente, o que configura, espacialmente, essas 

expressões geográficas. 

Os atores bancários, as empresas e o Estado, em seu processso de reprodução 

econômico e político, ao tomarem o espaço como campo a ser ―preenchido‖ por sistemas de 

objetos e sistemas de ações obedientes e mandatários a uma racionalidade estratégica 

configuram um movimento típico dessa era do vazio, que ―[...] tende a instistuir um ambiente 

de proximidade, de ritmo e de solicitude liberado [...]‖ (LIPOVETSKY, 2005, p. 1) da coesão 

do lugar e arraigado a uma concepção de sociedade onde o consumo é a solução.  



163 

 

  

Através da ação de criação de mecanismos que visam ―preencher‖ os lugares por 

canais de ―prestação‖ de serviços bancários têm-se duas características que são constituídas 

pelo par dialético: densidade e rarefação. ―As densidades sempre são vistas de formas simples 

e relacionadas com a ocupação do território pela população‖ (SOUZA, 2003, p. 19). Aqui, 

neste trabalho, não deixam de ser um constructo histórico, a partir dos usos que se 

configuraram historicamente no território norte-rio-grandense por esses elementos do circuito 

superior da economia urbana e das formas de existência assumidas pelas sociedades.  

Quer-se falar das densidades bancárias a partir da presença, nos lugares, de agências, 

postos e correspondentes bancários, fato que leva a refletir, assim como fizeram Santos e 

Silveira (2002), as densidades técnicas e informacionais, muito embora a ambição aqui seja 

apenas ―[...] arranhar a superfície dessas idéias, abordando as novas formas de [...]‖ 

(CASTILLO, 2003, p. 42). Agências, postos, correspondentes e acesso aos serviços bancários 

e financeiros pelo celular e internet configuram-se em regras reguladoras da vida coletiva, 

pois é expressão geográfica da existência social do tempo presente. Instigam ações que 

definem novas realidades espaciais, aprofundam o consumo, as desigualdades e as 

diversidades espaciais. Assim, o território é também mais ou menos denso do ponto de vista 

dos serviços bancários e financeiros, dada a presença dos canais de capilarização bancários 

dos lugares. 

A constituição do território ou de qualquer outro meio geográfico quando tem em sua 

natureza: técnica, ciência e informação dá a possibilidade de periodizar o tempo através do 

espaço. É por esta razão que Silveira (2004, p. 94) afirma que ―se uma noção de escala 

geográfica pode ser construída, ela será, sobretudo, uma noção de tempo, os tempos nos 

lugares. Periodizações mundiais, nacionais e regionais serão, assim, fundamentais para 

descortinar as funcionalizações [...]‖ dos processos inerentes à expansão geográfica bancária.  

Levando-se em consideração as três instituições bancárias que mais têm fixos 

bancários dispersos geograficamente no estado do Rio Grande do Norte: o Banco do Brasil, a 

Caixa Econômica Federal e o Banco Bradesco, nessa discussão serão utilizados ―três níveis de 

análise‖ (SANTOS, 2008c, p. 122): o nível nacional (o Brasil, o Estado-nação), o nível 

estadual (o Rio Grande do Norte) e o nível local (a cidade de Natal, capital do estado do Rio 

Grande do Norte), cuja ênfase será dada a estes dois últimos níveis. 
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4.1 Banco do Brasil S. A. e sua Expansão Geográfica no Território Nacional 

e Norte-rio-grandense 

 

O processo de expansão geográfica dos atores bancários chama a atenção, dentre 

outros aspectos, para a ênfase que se deve dar à importância das normas como elemento 

fundamental, pois são elas que regulam as ações de determinados elementos do espaço, no 

processo territorial de expansão, a exemplo daqueles ligados às instituições bancárias e 

financeiras. Elas autorizam ou não a geografização de um evento histórico ―na parcela do 

espaço sobre a qual ela tem poder de regulação‖ (CONTEL, 2006, p. 7), já que são ―criadas 

intencionalmente‖ (SANTOS, 2009a, p. 228), fazendo com que, portanto, fragmentos do 

território ganhem novas dinâmicas socioespaciais, como constata-se no Rio Grande do Norte 

com a presença dos sistemas de objetos e ações bancários. 

É preciso, inicialmente, destacar alguns elementos que antecederam as instituições 

bancárias enquanto sistemas no Brasil e no Rio Grande do Norte, já que conforme Costa 

(2012), antes do final da segunda metade do século XX, o Brasil
72

 não tinha um sistema 

bancário, fato que só vai aparecer no sistema de objetos e no sistema de ações nacionais 

somente em 1920, pois o que se tinha no país eram bancos e não um sistema bancário. 

Em 1920, ocorre ―[...] a criação da Inspetoria Geral dos Bancos, com a missão de 

fiscalizar e disciplinar as instituições de crédito‖ (COSTA, 2012, p. 22). Por essa razão, 

conforme Santos e Silveira (2002, p. 192) é que: ―à falta de uma solidariedade técnica e 

organizacional mais perfeita no sistema financeiro, os diversos tipos de dinheiro 

circunscreviam-se aos seus lugares de origem [...]‖, bem como ainda, a distância e o tempo 

estruturavam as escalas de operações bancárias (SANTOS, SILVEIRA, 2002). 

No que tange à geografia do Banco do Brasil, no Brasil e no Rio Grande do Norte, 

pode-se afirmar que ela é inerente a esses aspectos históricos, normativos, técnicos e 

geográficos. Como todos os bancos, sua instituição em 1808, pelo Príncipe Dom João VI, 

configurou-se como um aperfeiçoamento daquela prática já verificada nos anos mais remotos 

do período colonial, sendo um banco do governo, financiador das guerras de independência 

(COSTA, 2012). No entanto, 

                                                           
72

 Se há uma história e, portanto, uma geografia financeira no Brasil, seu início ocorreu provavelmente no 

período colonial (1550-1822), momento em que o escambo (a troca de produtos por produtos) era a regra, sendo 

o comércio de mão de obra escrava (PRADO JÚNIOR, 1965) o banqueiro deste período; o açúcar e os escravos 

a moeda da época enquanto substitutos da moeda metálica (COSTA, 2012). 
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o Banco do Brasil atual surgiu em 1905, quando a crise bancária levou seu 

predecessor direto, o Banco da República, à beira da falência. Dada a 

importante posição que este banco ocupava no sistema financeiro do país, e 

dado seu papel semioficial como ‗banqueiro do governo‘, o Tesouro Federal 

interveio para apoiá-lo. O banco reorganizado foi chamado Banco do Brasil, 

o quarto efetivamente existente na história bancária brasileira. É o mesmo 

que perdura atualmente. Dessa vez, ficou sob controle direto da União 

(COSTA, 2012, p. 46). 

 

O total de fixos bancários dessa instituição bancária, em 1919, mediante sistemas de 

ações do Estado brasileiro, que visava expandir esse elemento do espaço geográfico para 

outros lugares, já alcançava 42 agências espalhadas por diversas regiões do país. De acordo 

com o Banco Central do Brasil (2014d)
73

, com exceção da sede que se localizava no Rio de 

Janeiro/RJ, a primeira agência instalada foi a agência de Manaus/AM, em 14 de janeiro de 

1908, na época essa cidade configurava-se como importante centro de comércio de borracha, 

porém muito distante do complexo comercial do sul do país.  

A primeira agência desse banco no Rio Grande do Norte foi instalada em Natal, no 

ano de 1917; a segunda em Mossoró, em 1918; a terceira em Caicó, no ano de 1940 e a quarta 

em Açu, em 1942.  

Juntamente às possibilidades econômicas desses lugares, no país e no referido estado, 

havia o elemento político. Assim, o Banco do Brasil iniciou seu caráter de instituição bancária 

catalisadora da integração nacional, reivindicado por políticos de várias regiões que 

viabilizaram eficazes sistemas de ações e objetos para terem essa instituição bancária em seu 

território. Evidentemente, que o peso aí foi e é a existência dos lugares, isto é, o conteúdo 

econômico, social e, portanto, político de cada subespacialidade visada por esses elementos 

do circuito superior, bem como a política e a técnica do momento subsidiárias desse processo. 

De 1920 a 1944, o Banco do Brasil instalou 206 agências bancárias no Brasil, das 

quais duas foram no Rio Grande do Norte: uma em Caicó e outra em Açu. Entre os anos de 

1945, ano da criação da SUMOC, a 1963, o Banco do Brasil expandiu sua rede de agências no 

Brasil em 274 agências e, no Rio Grande do Norte, instalou duas (uma em Currais Novos e 

outra em Macau).  

                                                           
73

 Para saber mais sobre os lugares e anos de instalação de agências bancárias no país, consultar o sítio eletrônico 

do Banco Central do Brasil: http://www.bcb.gov.br/?RELAGPAB. 
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Nesse estado, a existência desses lugares foi o alvo da possibilidade desses fixos 

bancários se fazerem presente nessas cidades. Por exemplo, Caicó pelo fato de haver, aí, nesse 

período, uma dinâmica econômica ligada à cotonicultura dada pela ―maquinização (a usina)‖ 

(FARIA, 2010, p. 94); Currais Novos, em função da atividade mineradora que dava um 

conteúdo atrativo; Macau em função da atividade salineira. Ou seja, o lugar e sua existência 

mediante a reprodução social e econômica é o centro da expansão geográfica do capital aqui 

representada pela territorialização dos serviços bancários, através da instalação de fixos 

bancários em espaços visados. 

De 1964, ano da Reforma Bancária, a 1989, foram 1.515 agências instaladas no país. 

São responsáveis por esse salto os condicionantes normativos e técnicos, mas também 

condicionantes políticos e econômicos atrelados à concentração populacional nas cidades e o 

modo de vida disso decorrente (urbanização), com forte dependência da materialidade 

dinheiro para (sub)existir e criar relações, movimentos. Nesse período, a configuração 

geográfica desses fixos bancários instalados no Rio Grande do Norte
74

, trinta e sete agências 

bancárias, pode assim ser representada, cartograficamente (Mapa 18). 
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 Os lugares e os anos de instalação de cada agência, conforme Banco Central do Brasil (2014d), foram: Nova 

Cruz (1965); Santa Cruz (1969); Natal (1970; 1981 e 1989); João Câmara (1971); São Paulo do Potengi, Apodi e 

Umarizal (1976); Goianinha, Augusto Severo (Campo Grande); Pau dos Ferros, Ceará-Mirim, São Miguel e 

Lajes (1978); Parelhas e Alexandria (1979); Caraúbas, Jucurutu e Santa do Matos (1980); Patu (1983); 

Parnamirim, Monte Alegre, São José de Mipibu, Touros, São José do Campestre, Santo Antônio Jardim do 

Seridó e Canguaretama (1986); Florânia, Acari, Ipanguaçu, Angicos, Pedro Avelino (1987); Afonso Bezerra, 

Areia Branca e Martins (1988). 
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Mapa 18 – Rio Grande do Norte: Configuração Espacial das Agências Bancárias do Banco 

do Brasil S. A., Instaladas no Período de 1964-1989 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Nesse período, momento marcado pelos processos econômicos, políticos e sociais 

configurados pelo Governo Militar (1964-1985), integrar o território pelos bancos também 

fazia parte do projeto de integração nacional intencionado por esse governo. Dessa forma, 

―preencher‖ os espaços mais dinâmicos, neste caso, do território potiguar com canais 

bancários, foi intuito no momento.  

Já nos anos de 1990, marcados pelos projetos neoliberais, o Banco do Brasil abriu 823 

agências em todo o Brasil, das quais onze foram instaladas no estado do Rio Grande do Norte, 

apenas em três cidades: nove em Natal (Mapa 19); uma em Macaíba e outra em Mossoró. Os 

bairros de Lagoa Nova e Lagoa Seca, na capital potiguar, foram os que mais tiveram esses 

fixos bancários do Banco do Brasil instalados no respectivo período em função das suas 

especificidades econômicas frente a outros bairros da capital. 
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Mapa 19 – Natal: Configuração Espacial do Número de Agências Bancárias do Banco do 

Brasil S. A., por Bairros, Instaladas no período de 1990-1999 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 

 

Do ano 2000, a 31 de janeiro de 2014, somam 2.599 agências do Banco do Brasil 

instaladas no país, das quais 34 alocaram-se no estado do Rio Grande do Norte (Mapa 20), 

sobretudo em cidades como Natal e Mossoró, além de mais algumas localizadas em cidades 

do entorno a essas mesmas cidades e as demais em cidades dispersas pelo estado, de um modo 

geral: no extremo oeste do estado, como é o caso de São Miguel; seridó oriental, como em 

Jardim de Piranhas; centro norte, como Alto do Rodrigues e Guamaré; porção central do 

estado, como Lagoa Nova; e sul, como Tibau do Sul e Pedro Velho, aumentando, com isso, 

sua rede de capilaridade mediante a dispersão geográfica desses canais.  
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Mapa 20 – Rio Grande do Norte: Configuração Espacial das Agências Bancárias do Banco 

do Brasil S. A., Instaladas no Período de 2000-2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

As dezesseis instaladas em Natal encontram-se distribuídas nos bairros de maiores 

rentabilidades aos lucros bancários, portanto, naquelas localidades onde a dinâmica 

econômica, comercial e de serviços são maiores (Mapa 21), ou que ficam em locais 

estratégicos, como o bairro Potengi que centraliza, para os serviços do Banco do Brasil, os 

demais bairros da Zona Norte de Natal. Nota-se que o bairro de Lagoa Nova, mais uma vez, 

se destaca quanto ao maior quantitativo desses fixos bancários, no período em tela. 
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 Mapa 21 – Natal: Configuração Espacial do Número de Agências Bancárias do Banco do 

Brasil S. A., por Bairros, Instaladas no período de 2000-2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 

 

Percebe-se com essa expansão bancária do Banco do Brasil, que foi no contexto pós 

década de 1940 que passou a haver uma expansão maior desse banco em todo o país. Foi de 

meados dessa década em diante que ―o Banco do Brasil foi espalhando sua rede na geografia 

financeira do país‖ (SANTOS, SILVEIRA, 2002, p. 189).  

Esse processo tem a ver, em grande medida, com o fato de o Brasil estar mudando sua 

feição de país rural para país urbano. Nesse sentido, a evolução do sistema bancário brasileiro 

esteve, intrinsecamente, ligada a esse processo de urbanização, a nova maneira de existir 

socioespacialmente da sociedade brasileira. 

Observando a configuração espacial dessa instituição bancária no Brasil e no Rio 

Grande do Norte, atualmente, percebe-se que ela manteve a sua função na política de crédito 

rural e industrial dos processos geográficos configurados no país e no estado. Pode-se dizer 

também que ―sua topologia tende a confundir-se com a própria rede urbana brasileira‖ 

(SANTOS, SILVEIRA, 2002, p. 189) (Mapa 22) e do estado potiguar, bem como ainda com 
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essa configuração espacial típica do Brasil atual, marcada pelos processos técnicos, científicos 

e informacionais carecedores das finanças, portanto, dos bancos. 

 

Mapa 22 – Brasil: Configuração Espacial do Número de Agências Bancárias do Banco do 

Brasil S. A., em 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 

 

Como se percebe no (Mapa 22), os principais nós desses elementos do sistema-rede 

de ações bancárias do Banco do Brasil são as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, o Distrito 

Federal e as capitais estaduais como um todo. Resta identificar os principais nós desse sistema 
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espacial no território potiguar, desvelando como se configura espacialmente essa instituição 

bancária no território. Isso leva saber quais as áreas mais densas e rarefeitas em termos da 

presença dos serviços bancários e financeiros ―ofertados‖ por esta instituição bancária, 

através, em um primeiro momento, das bancárias agências e postos bancários, fixos bancários 

tradicionais desse banco. Em um segundo momento, com relação aos correspondentes. 

 

4.1.1 Densidade e Rarefação dos Fixos Bancários Tradicionais do Banco do 

Brasil S. A. no Território Norte-rio-grandense 

 

A formação do território nacional (MORAES, 2011) é um sistema indissociável de 

sistemas de objetos e sistemas de ações (SANTOS, 2009a) desigualmente construídos 

incluindo-se, aí, o Rio Grande do Norte. Desigualdades sociais, econômicas e políticas se 

expressam como desigualdades territoriais, haja vista serem (re)criadas nos lugares, gerando 

configurações espaciais díspares, pois os usos do espaço nas sociedades são conformados pelo 

poder de projeção dos atores nele producizantes.  

É dessa desigual repartição dos recursos territoriais e do uso corporativo do espaço 

nacional, que resta um território alienado para maior parte da sociedade brasileira (SANTOS, 

SILVEIRA, 2002), com diversos usos e abusos (SOUZA, 2003). Os lugares em uso pelo 

sistema financeiro no Rio Grande do Norte, consolidados e/ou acentuados a partir dos 

projetos políticos e econômicos nos anos 1990, configuraram desigualdades espaciais
75

 nas 

redes de fixos bancários, como se percebe com relação à distribuição geográfica das agências 

bancárias e dos postos de atendimento bancário do Banco do Brasil (Mapa 23) e dos demais 

canais de prestação de serviços bancários deste e dos outros bancos vistos mais adiante. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75

 Quando se fala em desigualdades espaciais, não se está querendo dizer que os espaços deveriam ser iguais, 

pois isso é impossível dentro do modelo existencial humano, ainda mais capitalista. Se assim fosse, não haveria 

Geografia e a riqueza da manifestação dos aspectos ligados a esta ciência, estudados através das categorias: 

espaço, região, território, lugar e paisagem, pois o que interessa é dizer o porque dessa diversidade espacial. 

Dizer o porquê disso ser/estar aqui/acolá e não em outro lugar. 
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Mapa 23 – Rio Grande do Norte: Configuração Espacial do Número de Agências Bancárias 

do Banco do Brasil S. A., em 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Essas desigualdades espaciais podem ser identificadas empiricamente tendo forte 

relação com as densidades técnicas, econômicas e políticas de cada lugar. De acordo com 

Santos e Silveira (2002, p. 260), ―o território mostra diferenças de densidades quanto às 

coisas, aos objetos, aos homens, ao movimento das coisas, dos homens, das informações, do 

dinheiro e também quanto às ações‖. É na constituição do território que se encontram a maior 

ou menor presença das coisas, maior ou menor densidade de leis, normas, maior ou menor 

densidade de dinheiro ou acesso ao crédito e aos serviços bancários e financeiros.  

Quando se observa a ordem espacial desses fixos bancários na capital potiguar, 

contata-se que a configuração espacial tem nessas mesmas variáveis apresentadas por Santos 

e Silveira (2002) as raízes da feição geográfica apresentada, já que há uma concentração 

desses canais bancários e financeiros em alguns bairros de Natal, ao passo que outros não têm 

esses fixos bancários (agências bancárias do Banco do Brasil) (Mapa 24). 
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Mapa 24 – Natal: Configuração Espacial do Número de Agências Bancárias do Banco do 

Brasil S. A., por Bairros, em 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 

 

Tal realidade cria toda uma geografia quanto ao restante dos bairros desprovidos 

desses fixos bancários, no sentido de que a população dos bairros: Rocas, Praia do Meio, 

Nova Descoberta, Barro Vermelho, Areia Preta, Parque das Dunas, Ponta Negra, Planalto, 

Mãe Luiza, Pajuçara, Pitimbu, Nordeste, Guarapes, Santos Reis, Redinha, Quintas, Dix-Sept 

Rosado, Cidade Nova, Felipe Camarão, Bom Pastor, Salinas, Nossa Senhora da 

Apresentação, Lagoa Azul e Nossa Senhora de Nazaré, que necessita de serviços bancários de 

uma agência do Banco do Brasil, tem que se deslocar até os bairros providos desses fixos, 

quando não consegue resolver sua necessidade através de correspondentes, por exemplo.  

Como possuem uma densidade comercial, técnica, econômica, residencial, de serviços, 

populacional e estratégica para o referido banco, os bairros de Lagoa Nova, Cidade Alta, 

Alecrim, Candelária, Lagoa Seca, Petrópolis, Tirol, Potengi, Capim Macio, Ribeira, Cidade da 

Esperança, Igapó e Neópolis possuem uma densidade de agências bancárias, sendo os mais 

densos esses primeiros. Esses bairros são os únicos com agências bancárias dessa instituição 

bancária na capital potiguar. 
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Essa situação é semelhante no que tange à configuração espacial dos Postos de 

Atendimento Bancário (PAB) do Banco do Brasil. Natal é o único lugar do estado onde se 

podem encontrar esses fixos bancários distribuídos. Assim, como as agências desse banco que 

se encontram dispersas geograficamente pelo estado de forma desigual, também configuram-

se os postos de atendimento bancário pelo espaço urbano natalense, constituindo áreas de 

densidade e de rarefação (Mapa 25).  

 

Mapa 25 – Natal: Configuração Espacial do Número de Postos de Atendimento Bancário 

(PAB) do Banco do Brasil S. A., por Bairros, em 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 

 

Os bairros de Lagoa Nova e Cidade Alta constituem as áreas de densidade. Candelária, 

Petrópolis, Tirol e Cidade da Esperança compõem a área de rarefação desses fixos bancários 

do Banco do Brasil, no sentido de possuírem apenas um. Os demais bairros desprovidos 

desses sistemas de objetos e de ações bancárias (tanto agências quanto PAB), bem como os 

demais municípios e cidades do estado, constituem áreas de presença de correspondentes, seja 

desse banco, seja do Banco Bradesco ou da Caixa Econômica Federal.  
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Tais áreas de densidade quanto a esses fixos bancários, bem como quanto aos demais 

canais de prestação de serviços bancários no estado e na capital potiguar, evidencia 

desigualdades territoriais. Nessa perspectiva, pode-se concluir com Santos (1999, p. 10) que 

―[...] o território também pode ser definido nas suas desigualdades a partir da idéia de que a 

existência do dinheiro no território não se dá da mesma forma. Há zonas de condensação e 

zonas de rarefação do dinheiro‖, expressas também nas formas ligadas à dinâmica desse fator.  

 

4.2 Correspondentes “Bancários” do Banco do Brasil S. A. no Rio Grande 

do Norte 

 

Sendo a instituição bancária mais antiga do país, o Banco do Brasil, através de seus 

tentáculos possui uma rede de postos de atendimento (correspondentes) que se soma e/ou 

complementa-se às agências e postos bancários. Em alguns lugares chegam, esses canais, a 

substituí-las, através da disponibilização de serviços bancários e facilidades de crédito. 

Conciliando-se com segmentos do mercado varejista, esse ator bancário (Banco do Brasil) 

leva seus serviços e produtos às localidades, que muitas vezes por serem distantes e 

constitutivas de uma vida de relação rarefeita ou de baixa renda, a população não têm outra 

alternativa de serviços bancários que não esses canais, como se percebe no Rio Grande do 

Norte, cuja configuração espacial são áreas de densidade e de rarefação de correspondentes. 

 

4.2.1 Densidade e Rarefação dos Correspondentes ―Bancários‖ do Banco do 

Brasil S. A. no Território Norte-rio-grandense 

 

Com relação à densidade e rarefação dos correspondentes bancários do Banco do 

Brasil no Rio Grande do Norte, percebe-se que existem tipos, topologias e um total desses 

fixos bancários no estado.  

Quanto aos tipos são dois: os correspondentes Banco do Brasil Mais (BB-Mais) e os 

correspondentes Banco Postal Mais. Os primeiros funcionam em estabelecimentos do 

comércio varejista: supermercados, drogarias, mercadinhos, lojas de eletrodomésticos etc. Os 
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segundos funcionam em agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – os 

Correios.  

Essas características levam, portanto, à duas formas (topologias): uma constitutiva por 

serviços bancários e financeiros ―prestados‖ em estabelecimentos comerciais; a outra em 

estabelecimentos de prestação de serviços postais – as agências dos Correios – empresa 

pública federal.  

Quanto ao total, vide mapas e discussões que seguem. De acordo com o (Mapa 26), há 

um total de 489 correspondentes do Banco do Brasil (BB-Mais) distribuídos em 101 

municípios
76

 potiguares. Os 66 municípios que não têm correspondentes BB-Mais têm 

correspondentes de outros bancos (Caixa Econômica Federal ou Banco Bradesco) ou ainda 

possuem, em sua malha urbana, o correspondente Banco Postal Mais. 

 

Mapa 26 – Rio Grande do Norte: Dispersão Geográfica e Configuração Espacial do Total de 

Correspondentes BB-Mais por Municípios/Cidades 

 
Fonte: Banco do Brasil S. A, 2014. Posição em 15.02.2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 

                                                           
76

 A representação cartográfica é municipal, mas na verdade, esses canais desse banco estão alocados nas sedes 

urbanas – nas cidades – desses municípios representados. 
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Dos cento e um municípios/cidades norte-rio-grandenses que têm esses fixos bancários 

de expansão dos serviços bancários do Banco do Brasil, 41% têm um correspondente BB-

Mais. Dentre os outros 59%, isto é, as outras cidades que têm mais de um correspondente BB-

Mais, Natal se destaca com o maior número (Mapa 27), seguida de Parnamirim, Caicó, 

Apodi, Mossoró, João Câmara, Currais Novos, Ceará-Mirim, Açu, Macaíba, Pau dos Ferros e 

Santana do Matos, sendo as cidades que mais têm esses canais de ―oferta‖ de serviços 

bancários ligados a essa instituição bancária.  

 

Mapa 27 – Natal: Configuração Espacial do Total de Correspondentes BB-Mais por Bairros, 

em 2014 

 
Fonte: Banco do Brasil S. A, 2014. Posição em 15.02.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Na capital potiguar, os bairros Lagoa Nova e Tirol, Capim Macio, Alecrim, Igapó, 

Cidade da Esperança, Candelária, Cidade Alta, Petrópolis, Ponta Negra e Potengi concentram 

o maior número desses correspondentes, configurando-se nas áreas densas quanto a esses 

canais. Os bairros: Barro Vermelho, Pitimbu, Rocas, Pajuçara, Neópolis, Quintas, Dix-Sept 

Rosado, Felipe Camarão, Bom Pastor, Nossa Senhora da Apresentação e Nossa Senhora de 

Nazaré podem ser considerados áreas rarefeitas, sendo os mais característicos estes últimos. 
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Apropriando-se da rede de agências dos Correios, o Banco do Brasil passou a usá-la 

como correspondente, denominando-a Banco Postal Mais, territorializando, assim, diversos 

lugares desprovidos de seus serviços bancários e financeiros. Vale ressaltar, que antes do uso 

das agências dos Correios pelo Banco do Brasil, esses fixos do serviço postal brasileiro eram 

usados, mediante leilão do governo federal, pelo Banco Bradesco, de agosto de 2001 até 

2011.  

De 02 de janeiro de 2012, até o momento de realização deste trabalho, o Banco do 

Brasil é quem tem o direito exclusivo de uso dessas agências como seus correspondentes. A 

concessão dessa rede federal (agências de serviço postal) ao Banco do Brasil tem um prazo de 

cinco anos, podendo ser renovada mesmo sem a ocorrência de um novo processo de licitação. 

Assim, através das 6.156 agências dos Correios usadas por esse banco em todo o país, 

―oferta‖ seus produtos e serviços em quase todos os municípios brasileiros (Mapa 28). 
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Mapa 28 – Brasil: Configuração Espacial do Número de Agências dos Correios que 

Funcionam como Bancos Postais do Banco do Brasil S. A., em 2014 

 
Fontes: Banco Central do Brasil (Bacen). Posição em 31.01.2014 e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

– ECT (2014).  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Das 5.566 cidades do país, 0,29%, isto é, 16 delas não possuem agências dos Correios. 

Quanto ao uso desses canais postais pelo Banco do Brasil na condição de Banco Postal, esse 

número se eleva, pois das 5.566 cidades do país, 321, ou seja, 6% não possuem Banco Postal.  

No estado do Rio Grande do Norte, essa rede de agências dos Correios e respectivos 

Bancos Postais, se configuram espacialmente formando áreas de densidade e de rarefação 

(Mapa 29). 
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Mapa 29 – Rio Grande do Norte: Configuração Espacial do Número de Agências dos 

Correios que Funcionam como Bancos Postais do Banco do Brasil S. A., em 2014 

 
Fontes: Banco Central do Brasil (Bacen). Posição em 31.01.2014 e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

– ECT (2014).  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Todos os municípios do Rio Grande do Norte possuem agências dos Correios, sendo 

uma densidade maior localizada na parte leste do estado, como em Natal e sua região 

metropolitana, além de algumas cidades interioranas, em contraste com o resto do estado que 

forma uma área rarefeita. No entanto, nem todas essas cidades e municípios possuem Banco 

Postal, como é o caso dos municípios de Porto do Mangue e Pureza (Mapa 29).  

Os quinze Bancos Postais que se localizam na capital potiguar (Mapa 30), 

desencadeando todo um sistema de ações quanto aos serviços bancários ofertados, 

desafogando as agências bancárias e impondo dinâmicas intraurbanas a partir dos bairros 

providos com esses elementos, também formam áreas de densidade e de rarefação. Como 

áreas de densidade percebem-se os bairros de Lagoa Nova, Cidade Alta e Potengi. Como 

áreas rarefeitas destacam-se os bairros de Capim Macio, Pitimbu, Ribeira, Alecrim e Cidade 

da Esperança. Os demais bairros são desprovidos desses fixos geográficos bancários.  
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Mapa 30 – Natal: Configuração Espacial do Número de Agências dos Correios que 

Funcionam como Bancos Postais do Banco do Brasil S. A., por Bairros, em 2014 

 
Fontes: Banco Central do Brasil (Bacen). Posição em 31.01.2014 e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

– ECT (2014).  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Com essa rede de agências postais o Banco do Brasil possibilita a milhares de pessoas 

acesso bancário localmente, especialmente àquela população distante das agências, fazendo 

com que novas pessoas passem a fazer parte do sistema de consumo de seus serviços e 

produtos, inclusive como tomadores de empréstimos, além de poderem pagar, aí, suas contas. 

Juntamente com sua outra rede de correspondentes constitutiva no mercado varejista: 

supermercados, farmácias, lojas de departamentos, panificadoras e outras, ―oferece‖ aos 

clientes e à comunidade em geral, a comodidade do atendimento mais próximo da residência 

ou do local de trabalho, não deixando de explorar nenhum segmento de mercado, mesmo 

aqueles compostos por camadas de baixa renda, que a Caixa Econômica Federal busca 

atender através de seus canais de atendimentos e serviços, fato que marca uma concorrência 

bancária acirrada na dinâmica dos territórios e na paisagem urbana dessa sociedade do século 

XXI. Isso, de certa forma, contribui para que os bancos nacionais permaneçam no sistema de 

objetos e ações bancárias e financeiras nacionalmente, e para que os mesmos não sejam 
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absorvidos pelos gigantes estrangeiros nessa lógica neoliberal de aparente desmonte do 

Estado e de usos dos lugares com o ―preenchimento‖ dos mesmos com mecanismos de 

cooptação da população. 

O objetivo do Banco do Brasil, assim como foi o do Banco Bradesco com o uso das 

agências dos Correios, é atingir clientes em regiões como Norte e Nordeste do Brasil, onde 

predominam, em grande medida, os baixos rendimentos e a escassez de agências bancárias em 

relação à Região Concentrada
77

 (SANTOS, SILVEIRA, 2002) do país. No Rio Grande do 

Norte esse objetivo é levar os serviços bancários aos municípios desprovidos de agências e/ou 

postos de atendimento bancários. Conforme entrevistado de uma agência bancária do Banco 

do Brasil, localizada no interior do estado, ―O Banco do Brasil usou como estratégia a 

parceira com a ECT (Correios), ao ganhar a concorrência para operar os serviços bancários 

nas agências dos Correios. Com isso, o BB conseguiu ter um de seus correspondentes em 

todos os municípios do Brasil‖ e do Rio Grande do Norte, em particular. Desta forma, esse 

banco busca captar recursos em lugares e populações os mais longínquos, fato que leva 

muitos a afirmarem tratar-se, esse processo, de inclusão bancária, o que se prefere falar, aqui, 

de estratégia bancária que tem o espaço a condição dessa reprodução, onde visam preenchê-lo 

com seus mecanismos de extração de lucros: agências, postos e correspondentes. 

O Banco Postal ―oferece‖ serviços bancários básicos ao público em todo o país, como 

por exemplo, abertura de Conta-Mais, uma espécie de conta que é conta corrente e poupança; 

empréstimos; cartão de crédito; pagamento de benefícios do INSS; recebimentos de contas, 

títulos, tributos, taxas e contribuições da previdência – Guia de Previdência Social (GPS). De 

acordo com os Correios (2014), é possível compreender melhor a história e a lógica do Banco 

Postal: 

 

Os chamados ‗Bancos Postais‘ surgiram na segunda metade do século XIX, 

com o objetivo de atender principalmente o público de baixa renda 

desprovido de atendimento bancário. Sua função precípua é promover a 

inclusão social e financeira, abrigando milhões de contas no mundo inteiro. 

Por esse motivo, tem sido estimulada a implantação de bancos postais em 

vários países, sendo inclusive um dos projetos incentivados pela ONU e pelo 

Banco Mundial. 

                                                           
77

 A Região Concentrada é a fração do espaço geográfico brasileiro que inclui pontos da economia mais 

dinâmica baseada em elevado nível de desenvolvimento tecnológico, como é o caso da capital gaúcha Porto 

Alegre, o Vale do Itajaí em Santa Catarina, os estados do Paraná e de São Paulo, a região metropolitana do Rio 

de Janeiro, parte do sul do estado de Minas Gerais e o estado de Goiás. 
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O serviço é regulado pelo Banco Central do Brasil, nos termos das 

Resoluções 3954/2011, 3959/2011, 4035/2011 e 4042/2011 do Conselho 

Monetário Nacional, e pelo Ministério das Comunicações, nos termos da 

Portaria 588/2000. 

Hoje, o Banco Postal está presente em 94% dos municípios brasileiros, 

prestando atendimento à população brasileira em mais de 6 mil agências de 

correios. 

Os Correios, em conformidade com a legislação vigente, prestam os serviços 

de Banco Postal em parceria com uma instituição financeira, para isso é 

realizado um processo seletivo. A primeira parceria foi firmada com o Banco 

Bradesco por um período de dez anos e alcançou a marca de mais de 11 

milhões de contas abertas. 

Em 25 de março de 2002, foi inaugurada a primeira agência a funcionar 

como Banco Postal, no município de São Francisco de Paula, localizado no 

Estado de Minas Gerais. 

Já em 2011, para prestar o serviço de correspondente, os Correios realizaram 

um novo processo seletivo no qual sagrou-se vencedor o Banco do Brasil. E 

a partir de agora as mais de 6 mil agências próprias dos Correios no Brasil 

atenderá seu público em parceria com o Banco do Brasil. Nesta nova 

parceria, além de contar com o atendimento nas agências próprias dos 

Correios você também conta com mais de 5 mil agências do Banco do Brasil 

e aproximadamente 43 mil caixas eletrônicos (CORREIOS, 2014, grifos 

nossos)
78

. 

 

Percebe-se nesses trechos o papel das normas e das verticalizações na razão de criação 

e expansão geográfica desses canais de atendimento de serviços bancários, que em termos de 

tecnologia, se utilizam de toda infraestrutura e recursos, inclusive recursos humanos dos 

Correios. Ao se ter o sistema dos Correios integrado com o do Banco do Brasil, ocorre a 

possibilidade de qualquer cliente desse banco, não importa a origem da agência de sua conta, 

acessar sua conta, realizar saques, pagamentos, depósitos, consultas e transferências, o que 

põe o Banco do Brasil em vantagem de expansão no território nacional, já que tem uma rede 

de infraestrutura já montada para operar, se fazendo presente em praticamente todas as 

cidades potiguares, conforme (Mapa 29), facultando aos municípios que não possuíam banco, 

e cuja população não dispunha de serviços bancários e financeiros passassem a dispor desses  

canais do sistema de objetos e ações bancárias.  

Isso fez com que a dinâmica da atividade econômica, sobretudo do comércio local se 

alterasse, já que antes da presença desses fixos bancários as pessoas tinham que se deslocar a 

outras cidades para receber aposentadorias ou fazer outras transações bancárias, com isso, 
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 Disponível em: <http://www.correios.com.br/sobre-correios/sustentabilidade/vertente-social/banco-postal>. 

Acesso em 26 de agosto de 2014. 
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deixando parte desses recursos nesses lugares. O atendimento bancário no lugar, por meio do 

Banco Postal, possibilitou que os recursos financeiros recebidos pelos cidadãos circulem 

localmente, ajudando, de certa forma, na dinâmica comercial e econômica desses espaços
79

.  

Tal situação faz com que se concorde com Mas e Siedek (2008), quando identificam 

quatro papéis estratégicos que os correspondentes podem desempenhar para um banco, quais 

sejam: descongestionar as agências
80

, atingir novos clientes, expandir geograficamente os 

serviços bancários e constituírem-se em bancos sem estruturas próprias, pois essas funções 

são bem nítidas no Rio Grande do Norte. 

Os correspondentes bancos postais têm um leque de serviços maior em relação àqueles 

correspondentes organizados nos diversos estabelecimentos comerciais. Dentre esses serviços 

destacam-se: I) acolhimentos de propostas para a) abertura de conta corrente a pessoa física; 

cartão de crédito; crédito imobiliário, consórcio. II) pagamentos a) saques de conta corrente e 

poupança; b) pagamentos de benefícios do INSS. III) recebimentos a) de títulos do Banco do 

Brasil e de outros bancos; b) convênios e tributos federais, estaduais e municipais com e sem 

o código de barras; c) depósitos em conta corrente e poupança. As pessoas podem fazer 

também: IV) consultas a) de saldos de conta corrente, poupança e benefícios do INSS e b) 

extratos de conta corrente e poupança
81

. Isso dá àquela pequena cidade que não dispõe, em 

seu espaço urbano, de uma agência bancária ou um posto bancário, uma dinâmica, uma vida 

de relações e mobilidade considerável, antes não constitutiva no sistema de ações do lugar. 

Por fim, há de se destacar a rede Pagfácil, uma rede de distribuição de produtos e 

serviços bancários que também é um correspondente BB-Mais (Figura 5). Através de sua 
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 Os serviços oferecidos por esses canais de prestação de serviços bancários transformaram de forma relevante o 

município e a região onde se instalam. Sem eles a população precisava realizar longos e às vezes onerosos 

deslocamentos para receber seus salários. Com eles os municípios iniciaram um novo ciclo de dinâmicas 

econômicas, pois recebendo seus salários na própria cidade, funcionários públicos, aposentados dentre outros, 

fizeram com que os benefícios e salários, que antes eram gastos em outras cidades, passassem a circular dentro 

do próprio município. Assim, os correspondentes configuram-se em uma possibilidade de desenvolvimento de 

novas atividades econômicas nos ramos de comércio e serviços. Os correspondentes tornaram-se, para muitas 

cidades do Rio Grande do Norte, na principal forma de acesso bancário e financeiro. 

80
 O ―[...] fator que contribuiu para o crescimento desse setor foi o desejo dos bancos em encontrar soluções para 

descongestionar agências nas áreas urbanas sem incorrer nos custos de novas instalações próprias, incluindo os 

elevados custos de mão-de-obra especializada decorrentes da legislação trabalhista e da força dos sindicatos dos 

bancários‖ (FELTRIM, VENTURA, DODL, 2009, p. 243). 

81
 Para saber mais sobre os tipos de serviços existentes em cada Banco Postal, o Banco do Brasil S. A., através 

do seu sítio eletrônico, oferece essa possibilidade. Consultar: 

<http://www.bb.com.br/portalbb/page44,101,2307,0,0,1,1.bb>. Acesso em 07/11/2014. 
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rede de capilaridade oferece a possibilidade de milhões de brasileiros pagarem suas contas, já 

que é um objeto geográfico que intenciona o recebimento de pagamentos.  

 

Figura 5 – Estabelecimento da Rede Pagfácil Situado em um Supermercado em Natal, 2014 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

Foto: Valmaria Lemos da Costa Santos, 2014. 
 

O sistema de ações desse canal data do ano de 2003, a partir do estado do Rio Grande 

do Norte, conforme informações contidas em seu sítio eletrônico 

(http://www.pagfacil.com.br/), momento em que é firmado contrato de correspondência com 

o então Banco Lemon. No ano de 2004, através do fortalecimento da parceria com esse banco, 

a Pagfácil já se encontrava presente nos estados do Maranhão, Ceará e Bahia. Em 2007, 

estava presente na Região Centro-Oeste; em 2008 em São Paulo. A partir de 2009, com a 

parceria firmada com o Banco do Brasil expandiu-se para quase todo o país, exceto em alguns 

estados da Região Norte e o Espírito Santo (Mapa 31). 
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Mapa 31 – Brasil: Configuração Espacial do Total de Canais da Rede Pagfácil por Unidades 

da Federação, em 2014 

 
Fonte: Pagfácil (2014). Posição em 19.11.2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 

 

Em Natal, onde se concentra um maior número de agências bancárias do Banco do 

Brasil, os correspondentes BB-Mais – juntamente com os correspondentes Banco Postal Mais, 

bem como ainda com os correspondentes dos outros bancos analisados adiante – têm a função 

de descongestionar as agências, sobretudo quanto ao pagamento de contas, faturas de cartão 

de crédito, saques, transferências etc.. Nessa cidade, os correspondentes assumem papel de ser 

uma alternativa barata de expansão dos pontos de atendimento bancário desafogando as 

agências, o que permite afirmar que as mesmas passam a se concentrar nas operações de 
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maior valor agregado e tornarem-se um canal cada vez mais excasso de mão de obra humana 

e constitutivos de equipamentos desse modo de existência do universo maquínico
82

, que leva 

o autoatendimento ao cliente, consumidor bancário.  

 

4.3 Caixa Econômica Federal e sua Expansão Geográfica no Território 

Nacional e Norte-rio-grandense 

 

A Caixa Econômica Federal é uma instituição bancária e financeira pública
83

, criada 

em 1860 e inaugurada em 1861, na cidade do Rio de Janeiro, pelo imperador Dom Pedro II, 

para captar a poupança popular e executar a política social do Governo Imperial/Federal 

exercendo quase todas as atividades típicas de um banco comercial, diferenciando-se dele, no 

sentido de ―[...] arrecadar receitas com a administração das loterias e a do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS), com monopólio do penhor, com o quase monopólio dos 

depósitos judiciais e com a prestação de serviços específicos à União‖ (COSTA, 2012, p. 79).  

Sua dispersão geográfica em território nacional data desde 1874, quando foram criadas 

agências em quase todas as províncias do Império, conforme Costa (2012). No entanto, é após 

a proclamação da República, em 1889, que se verifica sua expansão geográfica para todas as 

capitais dos estados, pois a partir de 1915, definiu-se que em todas as capitais de estados 

deveria haver uma agência da Caixa Econômica, diretamente subordinada ao Ministério da 

Fazenda, órgão que definia onde deveria ser conveniente ter agência ou filial dessa instituição 

bancária (COSTA, 2012). 

Desde sua implantação em 1861 até 1944, em função, sobretudo da ausência de um 

sistema normativo mais direto da organização do sistema bancário e financeiro nacional, fato 

que só vai mudar com a criação da SUMOC, a Caixa Econômica Federal se encontrava 

configurada geograficamente em poucos locais do território nacional de forma concentrada. O 

processo de expansão geográfica dessa instituição para além desses estados começa a se dar 
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 TUCHERMAN, Ieda. Do modo de existência do universo maquínico. Disponível em: <www.pos.eco.ufrj.br>. 

Acesso em 04/11/2014. 

83
 Em 1969, através do Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto desse ano, o Poder Executivo determinou a 

unificação das caixas econômicas em empresa pública. 
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com as ações governamentais do governo provisório de Getúlio Vargas (1930-1934)
84

, pois 

foi nesse governo que essa instituição bancária passou a expandir-se geograficamente pelo 

país, constituindo-se em órgão de fomento de viabilização dos projetos sociais projetáveis 

pelo Estado, que conforme Costa (2012, p. 85), eram ―prioritariamente na área de 

infraestrutura e saneamento‖.  

Antes de 1930, a configuração espacial da Caixa Econômica Federal no Brasil se 

resumia a uma agência localizada em Petrópolis/RJ, instalada em 1911; uma na cidade do Rio 

de Janeiro/RJ, implantada em 1918; uma na cidade de São Paulo/SP, fundada em 1920 e outra 

na cidade de Niterói/RJ, instalada em 1927. Ou seja, antes do Governo Getúlio Vargas, 

apenas dois estados – São Paulo e Rio de Janeiro – tinham esses fixos bancários.  

Conforme o Banco Central do Brasil (2014d), no período de 1861 até 1944 foram 

instaladas 90 agências no território nacional, 91% delas na gestão governista de Getúlio 

Vargas (1930-1945), período conhecido como Era Vargas, sendo o estado em que mais foram 

instaladas agências o Rio de Janeiro, com 26, isto é, 29%, que teve sua primeira agência da 

Caixa em 1861; a segunda instalada em Belo Horizonte/MG em 1875; a terceira em 

Pelotas/RS em 1888 e a quarta no Rio Grande/RS, em 1889.  

A configuração espacial desses fixos bancários nos demais estados assim se 

configurava: na Bahia foram instaladas 17 agências; em Minas Gerais, 11; em Pernambuco 6; 

no Paraná 15; no Rio Grande do Sul 11; e em São Paulo 3 agências.  

O Rio Grande do Norte tem sua primeira agência da Caixa Econômica apenas em 

1947, instalada na cidade de Natal. Esse fato é decorrente de uma série de fatores, dentre os 

quais: a ausência de um sistema normativo (CONTEL, 2006), ou de uma norma que 

possibilitasse a expansão geográfica dessa instituição para além dos estados que as tinham e a 

ausência do modo de vida urbano que vai se configurar no Brasil, a partir dos anos 1970 e, no 

Rio Grande do Norte, a partir de 1980, conforme o IBGE
85

. 
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 No Governo provisório de Getúlio Vargas (1930-1934), a carteira de empréstimos foi ampliada mediante à 

―[...] concessão de crédito em longo prazo a estados e municípios, para a instalação ou ampliação de serviços de 

água e esgoto, montagens de usinas geradoras, pavimentação de ruas, abertura de estradas, obras portuárias e até 

mesmo para o financiamento de indústrias privadas de relevância para a economia regional‖ (COSTA, 2012, p. 

85). Dessa forma, nesse mesmo período foram instaladas/abertas 11 agências da Caixa Econômica no país, nos 

seguintes lugares: 1 na cidade do Rio de Janeiro em 1932; 6 somente no ano de 1933, nas seguintes cidades: 

Ponta Grossa/PR, Paranaguá/PR, Palmeira/PR, Juiz de Fora/MG, Rio de Janeiro/RJ e Santos/SP. E, por fim, 4 no 

ano de 1934: Lapa/PR, União da Vitória/PR, Curitiba/PR e Alagoinhas/BA (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2014d). Como se percebe, a maioria delas, 55%, no estado do Paraná. 

85
 Censos Demográficos de 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 
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No período compreendido entre os anos de 1945 a 1963, a Caixa Econômica Federal 

amplia seu raio de atuação no território nacional, pois mediante o novo sistema normativo 

bancário e financeiro constituído pela SUMOC, além dos novos condicionantes técnicos, 

políticos e econômicos, bem como ainda em função da tendência da sociedade viver cada vez 

mais adensada (na cidade, urbanização), foram instaladas 354 agências dessa instituição 

bancária e financeira no país, sendo sua maioria, 124 (35%) apenas em 3 anos, de 1960 a 

1963. O maior número desses fixos bancários foi instalado no estado de São Paulo, 105 que 

corresponde a 30% de todas as instalações para o período. 4 em Alagoas, Pará e Pernambuco, 

respectivamente. 1 no Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Sergipe e Ceará, 

respectivamente. 2 na Bahia; 5 em Brasília/Distrito Federal; 6 no Espírito Santo e Paraíba, 

respectivamente; 69 em Minas Gerais; 2 no Mato Grosso do Sul e Piauí, respectivamente; 24 

no estado do Paraná e no Rio de Janeiro, respectivamente; 3 no Rio Grande do Norte, mais 

precisamente na cidade do Natal (1 em 1947, 1959 e 1960, respectivamente); 68 no Rio 

Grande do Sul e 20 em Santa Catarina. 

De 1964, ano da Reforma Bancária, a 1999, foram instaladas no país, 1.241 agências 

bancárias da Caixa Econômica Federal. Esse alto número em relação aos períodos anteriores, 

deveu-se aos processos técnicos, normativos, econômicos e políticos configurados no país, 

nesse período. Do total dessas instalações a maioria foi em São Paulo, 312 (25%), sendo o 

resto implantado em Alagoas 24; Amazonas 8; Amapá e Roraima, respectivamente 1 agência; 

Bahia 56; Ceará 45; Brasília/Distrito Federal 35; Espírito Santo 40; Goiás 55; Maranhão e 

Mato Grosso do Sul 20 agências, respectivamente; Minas Gerais 131; Mato Grosso, Pará e 

Rio Grande do Norte, respectivamente 17 agências; Paraíba 18; Pernambuco 49; Piauí 12; 

Paraná 81; Rio de Janeiro 91; Rondônia 5; Rio Grande do Sul 102; Santa Catarina 61; Sergipe 

15; e Tocantins 8 agências da Caixa Econômica Federal abertas/instaladas.  

Das 17 agências bancárias instaladas no Rio Grande do Norte (Mapa 32), 5 foram 

instaladas em Natal (1 em 1982, no bairro Lagoa Nova; 2 em 1989, alocadas respectivamente 

em Lagoa Nova e Ponta Negra e 2 em 1990, distribuídas nos bairros Tirol e Igapó).  

 

 

 

 

 

 

 

 



191 

 

  

Mapa 32 – Rio Grande do Norte: Configuração Espacial das Agências Bancárias da Caixa 

Econômica Federal, Instaladas no Período de 1964 a 1999 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

As outras agências instaladas no estado alocaram-se em: uma em Mossoró, em 1973; 

uma em João Câmara instalada em 1978. Nesse mesmo ano foram instaladas mais 7: uma em 

Nova Cruz, Açu, Caicó, Pau dos Ferros, Macau, Currais Novos e Santa Cruz, 

respectivamente. Em 1981: uma em Goianinha e outra em Ceará-Mirim, ao passo que em 

1982 apenas uma instalada, sendo a cidade de Natal o lócus. Em 1987, foi a vez de 

Parnamirim ter esse canal bancário e financeiro na constituição do seu sistema de objetos e 

ações bancárias. 

Outro fator que contribuiu para esse aumento de agências bancárias da Caixa 

Econômica Federal entre 1964 e 1999, no Brasil, foi a supremacia da população urbana em 

relação à população rural, fato confirmado na década de 1970 pelo Censo Demográfico 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Aliás, o Brasil já começa 

a apresentar uma formação socioespacial com possibilidades favoráveis aos sistemas de ações 

mais ligados às instituições bancárias e financeiras nos idos dos anos de 1940, quando da sua 

progressão, nos anos subsequentes, da taxa de urbanização. Esse fato também foi verificado 

no Rio Grande do Norte, a partir da década de 1970.  
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Essas especificidades fizeram com que essa instituição bancária (a Caixa Econômica 

Federal) ganhasse um fortalecimento cada vez maior, a partir dos anos de 1970, já que, 

enquanto sociedade de crédito imobiliário e principal agente do Banco Nacional da Habitação 

(BNH), cabia-lhe promover mecanismos de aquisição da casa própria, por parte da população 

interessada e com condições financeiras para tal.  

O BNH foi a principal instituição do Governo Federal em termos de 

―desenvolvimento‖ urbano, no sentido do financiamento destinado à produção de 

empreendimentos imobiliários. Em 1986, através do Decreto-Lei nº. 2.291, de 21 de 

novembro de 1986, foi extinto, passando o seu papel a ser assumido pela Caixa Econômica 

Federal.  

Ainda na década de 1970, essa instituição financeira se restringia apenas à captação de 

depósitos de poupança, direcionando-a a crédito destinado à aquisição da casa própria 

(COSTA, 2012), já que um dos seus eixos de atuação estava ligado ao desenvolvimento 

urbano, além da transferência de benefícios e dos serviços financeiros. De acordo com Costa 

(2012, p. 87-88), 

 

No desenvolvimento urbano, atua na implementação de programas nacionais 

de habitação, saneamento e infraestrutura urbana. […] auxilia na execução 

da política habitacional do Ministério das Cidades e constitui o principal 

agente financeiro dos recursos orçamentários da União e do FGTS. Na 

transferência de benefícios, a atuação compreende as áreas de pagamentos e 

arrecadação de programas sociais e a aplicação e acompanhamento de verbas 

do Orçamento Geral da União. […]. Nos serviços financeiros, a Caixa opera 

por meio de sua rede de pontos de venda na captação de recursos sob as 

formas de depósitos e fundos mútuos de investimentos e na aplicação, como 

empréstimos e financiamentos a pessoas físicas e jurídicas. 

 

Nos anos 1990, frente às políticas neoliberais, a Caixa Econômica Federal foi 

concebida pelo Estado como custo (COSTA, 2012), estando aqui o que se considera a origem, 

de fato, dos milhares de correspondentes dessa instituição bancária espalhados pelo Brasil. De 

acordo com Costa (2012), no Governo Fernando Henrique Cardoso (janeiro de 1995 a janeiro 

de 2003), toda a lógica de decisões se tornou a de mercado, pois foram feitos cortes de custos 

ampliação de receitas, visando aumentar a margem de lucro. Encaravam-se como despesas o 

pessoal ocupado, sendo a solução implementada o corte de despesas com pessoal. Assim, essa 

instituição bancária chegou ao ano de 2001, com ―[...] 10.200 funcionários a menos do que o 

contingente de 65.111, no final de 1995‖ (COSTA, 2012, p. 109). Foi mediante essa ação 
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política que as autoridades monetárias autorizaram e/ou impuseram aos funcionários de 

loterias, correios, farmácias, padarias e supermercados cumprirem ―a função de bancário‖, 

através dos serviços bancários e financeiros antes apenas realizados em uma agência ou posto 

bancário dessa instituição bancária. 

Apesar disso, a Caixa Econômica Federal amplia o total de suas agências no período 

de 2000 a 2014 em 1.614, 30%, isto é, 373 agências a mais em uma década do que nas três 

décadas e meia do período anterior (1964-1999). Sobressaiu-se nesse período, o estado de São 

Paulo, com 458 agências instaladas.  

O Rio Grande do Norte teve o mesmo número do período anterior, 17 agências 

instaladas (Mapa 33) (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014d), sendo Natal o lugar onde 

foram abertas o maior número desses fixos bancários: cinco agências, o que corresponde a 

29% do total, localizadas nos bairros: Tirol, Lagoa Seca, Neópolis, Lagoa Nova e Potengi. As 

demais cidades foram: Alto do Rodrigues, Apodi, Areia Branca, Extremoz, Guamaré, 

Macaíba, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, São Miguel 

e Touros, cada uma com uma agência instalada no referido período (2000-2014). Sendo as 

últimas cidades a ―receberem‖ esses fixos bancários Parnamirim, São Miguel e Extremoz, 

todas no ano de 2013. 
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Mapa 33 – Rio Grande do Norte: Configuração Espacial do Número de Agências Bancárias 

da Caixa Econômica Federal, Instaladas no Período de 2000 a Janeiro de 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Atualmente, tem-se a seguinte configuração espacial dessa instituição bancária em 

território nacional, no que tange ao número de agências bancárias (Mapa 34). De igual modo 

como ocorre com o Banco do Brasil, essa expressividade espacial mostra-se com mais 

intensidade em São Paulo, Rio de Janeiro e demais capitais estaduais do país como um todo e 

faixa litorânea, uma vez que é aí onde se encontra uma maior densidade técnica, populacional 

e econômica. 
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Mapa 34 – Brasil: Configuração Espacial do Número de Agências Bancárias da Caixa 

Econômica Federal, em Janeiro de 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

No sentido de querer saber como se configura a ordem espacial e, consequentemente, 

que lugares são mais densos e rarefeitos dos fixos bancários agências e postos de atendimento 

bancário dessa instituição bancária no Rio Grande do Norte, bem como ainda quais são 

aqueles espaços mais escassos desses fixos tradicionais é que se discute a densidade e 

rarefação dos fixos bancários tradicionais da Caixa Econômica Federal no território norte-rio-

grandense, isto é, as  agências e postos bancários. 
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4.3.1 Densidade e Rarefação dos Fixos Bancários Tradicionais da Caixa 

Econômica Federal no Território Norte-rio-grandense 

 

Quanto aos lugares em uso pela Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Norte 

percebem-se, também, desigualdades espaciais significativas (Mapas 35 e 36), pois nem 

todos os lugares têm os elementos requeridos por instituições bancárias para aí se instalarem e 

operarem, como por exemplo, atividades econômicas interessantes ou interesse político, o que 

não poderia ser diferente numa sociedade capitalista. Logo, os atores bancários e financeiros 

instalam-se onde a densidade desses elementos é maior, formando também áreas de densidade 

e rarefação quanto a sua operacionalização nos lugares. Nesse sentido, a configuração 

espacial resultante é inerente às cidades com atividades econômicas (sobretudo comércio e 

serviços) mais dinâmicas. 

 

Mapa 35 – Rio Grande do Norte: Configuração Espacial do Número de Agências Bancárias 

da Caixa Econômica Federal, em Janeiro de 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
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Mapa 36 – Natal: Configuração Espacial do Número de Agências Bancárias da Caixa 

Econômica Federal, por Bairros, em Janeiro de 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 

 

Em Natal, onde essa densidade bancária é maior, também ocorrem disparidades 

espaciais quanto a esses fixos, em função também da ordem locacional, portanto, espacial das 

condicionantes interessantes ao funcionamento desses canais bancários. Dessa forma, 

concentrando as agências bancárias do Banco do Brasil, o bairro Lagoa Nova também 

concentra o maior número de agências bancárias da Caixa Econômica Federal. Juntamente 

com os bairros: Tirol, Lagoa Seca, Ponta Negra, Cidade Alta, Ribeira, Alecrim, Igapó, 

Potengi e Neópolis formam a espacialidade bancária constitutiva de agências bancárias da 

Caixa Econômica Federal na capital potiguar (Mapa 36).  

Com relação à configuração espacial dos Postos de Atendimento Bancário apenas as 

cidades de Mossoró e Natal os possuem em seu sistema de objetos e ações financeiras. 

Mossoró possui 2 e Natal 4. Estes últimos localizados no bairro Lagoa Nova. 

As demais espacialidades da capital e do estado, como um todo, ausentes de agências e 

postos de atendimento bancário são ―abastecidas‖ e/ou ―preenchidas‖, isto é, usadas pela 

Caixa Econômica Federal através dos correspondentes. 
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4.4 Correspondentes “Bancários” da Caixa Econômica Federal no Rio 

Grande do Norte 

 

Conforme Diniz (2007), a iniciativa da Caixa Econômica Federal ocorreu quando da 

necessidade de desafogar o atendimento nas agências. Essa ação logo se revelou como uma 

alternativa extremamente interessante do ponto de vista social, no sentido de que, ao levar o 

atendimento bancário aos milhares de lugares do território nacional desprovidos de bancos, 

essa intencionalidade configurou-se relevante para a população. A estratégia inicial foi 

transformar as casas lotéricas em correspondentes (DINIZ, 2007), aproveitando-se, com isso, 

da infraestrutura já pronta: uma extensa rede de atendimento no país, cuja infraestrutura 

tecnológica já era interligada com a da Caixa. Atualmente, além das lotéricas funcionando 

como correspondentes, a Caixa tem uma outra rede de correspondentes convencionais 

instalados, em sua grande maioria, nos pequenos estabelecimentos do comércio varejista, 

onde mercadinhos, mercearias, mini mercadinhos etc., funcionam como correspondentes 

Caixa Aqui (nome dos correspondentes da Caixa instalados nesses estabelecimentos). 

No Rio Grande do Norte, a Caixa Econômica Federal, além de contar com uma rede 

de atendimento bancário e financeiro na forma de agências e postos bancários, possui também 

dois tipos de correspondentes: aqueles instalados em casas lotéricas e no comércio varejista, 

os correspondentes Caixa Aqui. Mediante a combinação desses canais de atendimento, essa 

instituição bancária capilariza todas as cidades do estado. Em todas aquelas cidades que não 

dispõem de uma agência da Caixa (Mapa 35), o atendimento – através do correspondente 

lotéricas e/ou na ausência deste um correspondente Caixa Aqui, com serviços bancários e 

financeiros desse banco – pode ser realizado. Tal configuração espacial faz pensar nas áreas 

densas e nas áreas rarefeitas quanto aos correspondentes dessa instituição no Rio Grande do 

Norte. 

 

4.4.1 Densidade e Rarefação dos Correspondentes ―Bancários‖ da Caixa 

Econômica Federal no Território Norte-rio-grandense 

 

Até o ano de 2000, a presença dos chamados correspondentes ―bancários‖ enquanto 

canais de prestação de serviços bancários no território norte-rio-grandense era pouco 
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representativa, bem como no país de uma forma geral, uma vez que, as instituições bancárias 

atuantes no território nacional não tinham, por parte do Banco Central do Brasil, concessão 

para estabelecer relações contratuais com segmentos do varejo constitutivas nesses tipos de 

fixos geográficos (CONTEL, 2006).  

Os serviços que os bancos ―dispunham‖ à população se restringiam às agências 

bancárias e, em alguns casos, aos postos de atendimento bancário. Assim, em dezembro de 

2003, mediante a publicação da Resolução nº. 3.156 do Banco Central do Brasil, que resolveu 

alterar os artigos 1º-5º da Resolução 3.110, de 31 de julho de 2003, que proibiam os bancos de 

contratarem correspondentes, desburocratiza o processo de contratação de estabelecimentos 

e/ou empresas que queriam trabalhar como correspondente, possibilitando com outros 

processos normativos posteriores que, atualmente, se tenha a configuração espacial, quanto a 

esses elementos bancários e financeiros, no estado (Mapas 37 e 38). 

 

Mapa 37 – Rio Grande do Norte: Configuração Espacial do Total de Correspondentes Caixa 

Aqui, por Municípios/Cidades, em 2014 

 
Fonte: Caixa Econômica Federal (2014). Posição em 22.02.2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
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Mapa 38 – Rio Grande do Norte: Configuração Espacial do Total de Correspondentes 

Lotéricas, por Municípios/Cidades, em 2014 

 
Fonte: Caixa Econômica Federal (2014). Posição em 22.02.2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

O uso do território norte-rio-grandense pelos correspondentes Caixa Aqui é bem 

menor em relação aos correspondentes do Banco do Brasil, no sentido de que há um vazio 

espacial ainda considerado quanto à atuação desses fixos bancários no estado. Conforme o 

(Mapa 37), 53%, isto é, oitenta e nove cidades potiguares não possuem correspondentes 

Caixa Aqui. Cerca de 34%, cinquenta e sete cidades têm, pelo menos, um correspondente 

Caixa Aqui e, 5%, ou seja, oito cidades têm até dois desses tipos de correspondentes. 2% 

dessas cidades, isto é, três, possuem três correspondentes, assim como 2% possuem quatro.  

As demais configurações espaciais com relação a esses fixos prestativos dos serviços 

bancários da Caixa Econômica Federal, assim se encontram: Goianinha e Santa Cruz com 5; 

Nova Cruz com 6; São Gonçalo do Amarante com 7; Parnamirim com 19; Mossoró com 23 e 

Natal com 79. Como se percebe, embora sendo uma tentativa de ―preencher‖ os ―espaços 

vazios‖ desses serviços, a presença dos mesmos no estado manifesta-se de forma a constituir 

áreas densas, rarefeitas e vazias desses fixos, dados os processos constitutivos da formação 
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socioespacial dos lugares, sobretudo, aqueles ligados aos aspectos técnicos, econômicos, 

sociais e políticos, fundamentais à atração dos atores bancários, manifestados não apenas na 

escala do estado, mas também quando se observa a escala da cidade, como se percebe em 

Natal (Mapa 39). 

 

Mapa 39 – Natal: Configuração Espacial do Total de Correspondentes Caixa Aqui, por 

Bairros, em 2014 

 
Fonte: Caixa Econômica Federal (2014). Posição em 19.11.2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Por concentrar aspectos dos processos econômicos, políticos, sociais e técnicos, 

bairros da capital potiguar configuram-se espacialmente quanto aos correspondentes Caixa 

Aqui, formando áreas de densidade e de rarefação. O bairro Lagoa Nova concentra o maior 

número desses elementos de expansão dos serviços bancários da Caixa Econômica Federal, 

sendo juntamente com os bairros Tirol, Alecrim, Potengi, Petrópolis e Cidade Alta, as áreas 

de densidade. Os demais bairros com esses canais bancários formam, pois, as áreas de 

rarefação. Aqueles desprovidos de tais fixos que estão em cor branca no (Mapa 39) formam 

espaços vazios, pois são campos não preenchidos, isto é, não usados por essas estratégias 

bancárias dessa instituição bancária e financeira nacional. 
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Quanto aos correspondentes lotéricas, 100% das cidades potiguares têm esse fixo 

(Mapa 38). Fazendo um detalhamento da composição espacial, percebe-se que 95%, isto é, 

cento e cinquenta e oito cidades norte-rio-grandenses possuem, pelo menos, uma casa lotérica. 

2%, ou seja, quatro cidades possuem duas. As outras cidades potiguares, em função da 

constituição técnica, política, econômica e social, possuem números diferentes desses 

correspondentes, como é o caso de São Gonçalo do Amarante com três; Caicó com seis; 

Parnamirim com oito; Mossoró com onze e Natal com cinquenta e quatro. Assim, do ponto de 

vista da prestação dos serviços bancários e financeiros muitas das cidades ―desassistidas‖ 

pelos serviços do Banco do Brasil na modalidade correspondente são ―assistidas‖ pela Caixa 

Econômica Federal e, vice versa, através desses canais bancários
86

. 

Em Natal, a densidade e rarefação das áreas constitutivas dos correspondentes 

lotéricas assim se configuram (Mapa 40): o bairro Alecrim, juntamente com Lagoa Nova, 

Candelária, Capim Macio, Potengi, Cidade Alta, Ponta Negra, Tirol, Neópolis, formam essa 

área densa. Os bairros Petrópolis, Cidade da Esperança, Lagoa Seca, Nossa Senhora da 

Apresentação, Igapó, Rocas, Felipe Camarão, Nova Descoberta, Barro Vermelho, Planalto, 

Pitimbu e Ribeira constituem a área rarefeita quanto aos serviços bancários prestados por 

esses canais. Os demais bairros na cor branca, no mapa, formam os espaços vazios, campos 

ainda não preenchidos quanto a esses elementos bancários e financeiros. 
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 Para saber mais sobre os serviços das casas lotéricas, ver a Lei nº 12.869, de 15 de outubro de 2013, que 

discorre sobre os serviços bancários desses estabelecimentos e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12869.htm>. Acesso em 21/11/2014. 
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Mapa 40 – Natal: Configuração Espacial do Total de Lotéricas, por Bairros, em 2014 

 
Fonte: Caixa Econômica Federal (2014). Posição em 19.11.2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

O atual mapa de distribuição das lotéricas no referido estado e no Brasil, de uma forma 

geral, não tinha, antes da década de 2000, essa configuração. Isso se deu, a partir desse 

momento com mais intensidade, devido eventos do Governo Federal, dentre eles os 

programas de distribuição de renda à população e os interesses outros assumidos pela Caixa 

Econômica Federal fora aqueles típicos da loteria, já que o meio, esse sistema de combinações 

diversas, configura-se em condição para que as instituições bancárias e financeiras também se 

territorializem, aumentando o seu raio de atuação e controle espacial.  

Como se percebe em relação à situação do Banco do Brasil, nas cidades menores 

desprovidas de agências bancárias da Caixa, os correspondentes atuam como substitutos delas 

e na capital potiguar, ajuda a descongestioná-las. A presença desses fixos bancários no estado 

relaciona-se ainda, mais do que os correspondentes de outros bancos, à intencionalidade do 

Estado em canalizar a eficiência da distribuição de benefícios governamentais. Nesse sentido, 

servem de auxílio na distribuição dos ―benefícios‖ governamentais, pois são nos 

correspondentes da Caixa Econômica que o Governo Federal paga aos ―beneficiários‖ do 
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Programa Bolsa Família, por exemplo, o que não ocorre com aqueles correspondentes e 

demais fixos bancários do Banco Bradesco. 

 

4.5 Banco Bradesco S. A. e sua Expansão Geográfica no Território Nacional 

e Norte-rio-grandense 

 

O Banco Bradesco S. A. é apontado como o ―[...] maior banco privado do país [...]‖ 

(COSTA, 2012, p. 224), fundado em 1943, por Amador Aguiar, na cidade de Marília/SP. Esta 

instituição bancária privada nacional foi o primeiro banco onde as pessoas, que necessitavam 

pagar e receber as mais diversas contas podiam realizar tais serviços, fato que fez a clientela 

desta instituição bancária expandir-se rapidamente.  

No entanto, essa expansão não foi diferente dos outros dois bancos públicos nacionais 

abordados anteriormente, mas a expansão geográfica de sua rede de agências constitutiva do 

território nacional e potiguar se confunde com os avanços dos projetos econômicos e políticos 

do país. 

Seguindo sempre a linha de inovação, em 1962, o Bradesco passa a configurar-se no 

―[…] primeiro banco brasileiro a incorporar o computador na rotina diária. Na realidade, foi a 

primeira empresa que adquiriu o primeiro computador da América Latina, o que possibilitava 

o acesso a extratos diários aos clientes, prestação de serviços inédita para a época‖ (COSTA, 

2012, p. 229). Desde então, passou a se distinguir entre os demais bancos nacionais quanto à 

tecnologia bancária de ponta. Assim, há mais de cinquenta anos, ―[...] desde que foi a primeira 

empresa brasileira a adquirir computador IBM
87

 1.401, em 1961, o conglomerado investe 

pesadamente em sistemas para manter sua vantagem tecnológica sobre a concorrência‖ 

(COSTA, 2012, p. 234).  

Como o Banco Bradesco foi fundado em 1943 e a SUMOC criada em 1945, ou seja, 

um curto espaço de tempo entre sua fundação e um sistema normativo, acha-se por bem 

considerar para início de análise das agências dessa instituição bancária o período de 1943 a 

                                                           
87

 De acordo com a International Business Machines (IBM), que é uma empresa dos Estados Unidos voltada para 

a área de informática, o computador IBM 1.401 foi, para década de 1960, tão importante quanto o PC para o 

mundo corporativo das pequenas e médias empresas e para os consumidores dos dias de hoje. Para maiores 

informações, consultar o sítio eletrônico: 

<https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/tlcbr/entry/ibm_1401_quando_os_tempos_eram_outro

s1?lang=en>. Acesso em 12/09/2014. 
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1960, quando o referido banco vivencia dinâmicas impostas em função da SUMOC e ainda 

não tem em sua organização os equipamentos técnicos amparados na informática, como 

passará a deter a partir de 1961.  

Dos anos 1943 a 1960, expandiu sua rede de agências bancárias no território nacional 

em um total de cento e oitenta e uma. Nesse período (1943-1960), São Paulo foi o estado em 

que mais se expandiram geograficamente esses fixos bancários, pois aí foram abertas cento e 

trinta e uma agências, seguido dos estados do Paraná, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do 

Sul, Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro. 

De 1961, ano da aquisição do primeiro computador pelo Banco Bradesco, até 1964, 

ano da Reforma Bancária, foram abertas 56 agências, uma expansão considerável para quatro 

anos, evidenciando o caráter de urbanização pelo qual se constituía o país na década seguinte, 

bem como evidenciando a geografia do momento, a qual os serviços bancários, nesse modelo 

de existência socioespacial passavam a ser elementos significativos para a organização dos 

sistemas de objetos e sistemas de ações dos lugares onde foram instalados. 

É no período seguinte (1965-1999), que essa instituição bancária dará um grande salto 

em termos de expansão territorial, dispersando suas agências bancárias pelo território nacional 

e norte-rio-grandense, pois foram instaladas 1.840 agências bancárias em todo país.  

Esse período é marcado pela geopolítica dos militares e das empresas de integração 

econômica, pelos processos de reestruturação produtiva, pelas transformações políticas, 

econômicas e sociais, que de uma forma ou de outra acabam se traduzindo em sistemas 

técnicos e normativos fundamentais aos processos geográficos de cooptação da clientela em 

lugares mais afastados dos centros bancários e financeiros do país, cuja atuação bancária 

materializa-se em um sistema de objetos e ações expresso em um território-teia-

multilocalizado. São Paulo aparece como o estado mais povoado pelos fixos bancários 

agências, 606, o que equivale a 33% do total instaladas no referido período. O Rio Grande do 

Norte com 11, conforme (Mapa 41). 
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Mapa 41 – Rio Grande do Norte: Configuração Espacial do Número de Agências Bancárias 

do Banco Bradesco S. A., Instaladas no Período de 1965 a 1999 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 

 

É, em 1967, que o Banco Bradesco começa a territorializar-se no Rio Grande do 

Norte, através da instalação de uma agência bancária na cidade do Natal. Seis anos depois, 

abre mais uma nesta mesma cidade e outra na cidade de Mossoró. Em 1978, instala em Santa 

Cruz um desses fixos. Em 1979, chega às cidades de São Gonçalo do Amarante, Caicó e Açu. 

Oito anos depois, instala-se em Currais Novos, Parnamirim e Natal, novamente. E, por fim, 

em 1998, inaugura outra agência em Natal. Assim, das 11 agências instaladas no Rio Grande 

do Norte, no referido período, 36%, isto é, 4, foram em Natal, as quais foram dispersadas 

pelos seguintes bairros: Cidade Alta, em 1967; Alecrim, em 1973; Lagoa Nova, em 1987 e 

Capim Macio, em 1998. 

Se foi de 1965 a 1999 que esse banco deu um grande salto em termos de expansão 

geográfica de suas agências no país, foi no período de 2000 a 2014, que essa instituição 

bancária atingiu o seu apogeu expansionista, pois foram 2.573 agências bancárias instaladas 

em território nacional, sendo o ano de 2011 em que ocorreu o maior número – 995 –, seguido 

de 2003, com 278 (Gráfico 2): 
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Gráfico 2 – Brasil: Total, por Ano de Instalação, de Agências Bancárias do Banco Bradesco 

S. A. Instaladas, no Período de 2000 a 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (2014d). Posição em 31 de janeiro de 2014. 

 

Geograficamente, em função de razões históricas, técnicas, políticas, econômicas e 

sociais o estado de São Paulo concentrou o maior número desses fixos bancários: 701 

agências instaladas, no referido período.  

O Rio Grande do Norte aparece com 23 agências instaladas (Mapa 42), sendo a 

maioria, também como se verificou em escala nacional, instalada no ano de 2011, (17 

agências, isto é, 74%). As cidades de Apodi, Baraúna, Canguaretama, Caraúbas, Ceará-

Mirim, Goianinha, João Câmara, Macaíba, Macau, Monte Alegre, Mossoró, Nova Cruz, 

Parelhas, Pau dos Ferros, Santo Antônio, São José de Mipibu e São Paulo do Potengi foram 

os lugares em que agências bancárias do Banco Bradesco dispersaram-se na ordem de uma 

para cada cidade, no referido período.  

Na cidade de Natal, por razões históricas, técnicas, políticas, econômicas e sociais já 

mencionadas instalaram-se cinco agências, dispersas nos seguintes bairros: três em Cidade 

Alta, instaladas, respectivamente em 2004, 2005 e 2011; uma em Potengi, originária do ano 

de 2007; e uma em Candelária, datada de 2008. 
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Mapa 42 – Rio Grande do Norte: Configuração Espacial do Número de Agências Bancárias 

do Banco Bradesco S. A., Instaladas no Período de 2000 a 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 

 

Atualmente, tem-se a seguinte expressividade geográfica dessa instituição bancária em 

território nacional (Mapa 43): 
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Mapa 43 – Brasil: Configuração Espacial do Número de Agências Bancárias do Banco 

Bradesco S. A., em Janeiro de 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 

  

Tal configuração espacial constitutiva de áreas densas e áreas rarefeitas no Brasil, em 

função da ordem locacional da dispersão dos canais agências bancárias ligadas a essa 

instituição bancária, leva a saber quais as áreas geográficas mais densas e as mais rarefeitas 

em termos da constituição desses fixos bancários no estado do Rio Grande do Norte. 
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4.5.1 Densidade e Rarefação dos Fixos Bancários Tradicionais do Banco 

Bradesco S. A. no Território Norte-rio-grandense 

 

Quanto aos lugares em uso pelo Banco Bradesco no Rio Grande do Norte percebe-se, 

assim como se constatou com relação ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, que a 

ordem espacial da dispersão geográfica dos fixos bancários agências gera uma configuração 

espacial marcada por áreas de densidade, áreas densas, bem como ainda extenso espaço vazio 

da presença material desses objetos (Mapas 44 e 45), o que não poderia ser de outra maneira, 

haja vista ser assim que os processos, as formas, as funções e as estruturas se dão nas 

sociedades de economia de mercado, ou seja, de maneira desigual e combinada. Em outras 

palavras, isso se deve ao fato de nem todo o espaço potiguar ser de interesse desse banco, bem 

como dos demais anteriormente discutidos, quanto à organização de uma rede de agências, 

pois a forma, o processo, a estrutura e a função pelos quais se constituíram os lugares 

implicam diretamente na ordem espacial dos sistemas de objetos e dos sistemas de ações a 

eles inerentes, bem como também na natureza lógica da dispersão dos arranjos 

organizacionais e locais dos agentes territoriais. 
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Mapa 44 – Rio Grande do Norte: Configuração Espacial do Número de Agências Bancárias 

do Banco Bradesco S. A., em 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014.  

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 

 

Mapa 45 – Natal: Configuração Espacial do Número de Agências Bancárias do Banco 

Bradesco S. A., por Bairros, em 2014 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
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Quanto aos Postos de Atendimento Bancário desse banco no território potiguar, estes 

dispersam-se pelas cidades de Natal, Mossoró, Caicó, São Gonçalo do Amarante e Baía 

Formosa. Dessa forma, os espaços não ―preenchidos‖ e usados por esses canais bancários, isto 

é, por essas topologias e/ou fixos bancários (agências e postos) são logicamente constitutivos 

e utilizados pelos correspondentes.  

 

4.6 Correspondentes “Bancários” do Banco Bradesco S. A. no Rio Grande 

do Norte 

 

O Banco Bradesco sempre foi uma instituição bancária, desde suas origens, na década 

de 1940, focada em clientes pequenos e no segmento popular (COSTA, 2012; DINIZ, 2007), 

buscando atrair essa parcela social. Para atender essa base de clientes, cada vez mais cobiçada 

pelos bancos, atualmente o Bradesco, além da sua rede de agências e postos de atendimento 

bancário, conta com os correspondentes.  

Segundo o Relatório Anual (2013, p. 16), a expansão de seus serviços em termos de 

correspondentes foi visar à inclusão financeira e a realização de negócios. Através do 

Bradesco Expresso, nome do correspondente ―bancário‖ desta instituição constituída por meio 

de parcerias com estabelecimentos comerciais
88

, sua rede de capilaridade canaliza os recursos 

de diversos lugares do país e do Rio Grande do Norte. 

Ao fim do ano de 2013, essa instituição bancária contava com mais de 46 mil 

correspondentes (46.851) espalhados pelo Brasil. Atualmente, no Rio Grande do Norte, esse 

número chega a 423, dispersos em quase todas as cidades e municípios do estado, com 

excessão apenas de Olho D‘Água do Borges e Lagoa D‘Anta (Mapa 46). Trata-se de uma 

iniciativa estratégica, assim como as dos outros bancos, formada de uma dupla ação 

concomitante (através do discurso da inclusão financeira e do discurso de que o banco está 

cada vez mais presente na vida dos brasileiros), em um primeiro momento 

desafogar/descongestionar as agências, deixando-as mais destinadas aos clientes com poder 

                                                           
88

 Os varejistas interessados em se tornar um correspondente do Bradesco podem se cadastrar através do site da 

referida instituição. No Rio Grande do Norte e no país como um todo, atuam como correspondentes Bradesco 

Expresso varejistas diversos, como supermercados, farmácias, lojas de departamentos e redes de varejistas 

(incluindo as Casas Bahia, importante varejista focado em clientes de baixa renda), mercadinhos, lojas de 

eletrodomésticos etc.. 
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aquisitivo maior, portanto, livres da presença de segmentos sociais de menor poder aquisitivo 

ou pouco rentável e, em um segundo momento, visando canalizar os recursos financeiros dos 

lugares onde o banco não se faz presente através de agências ou postos de atendimento 

bancário obtendo, com isso, lucros vantajosos. 

 

Mapa 46 – Rio Grande do Norte: Configuração Espacial do Total de Correspondentes 

Bradesco Expresso, por Municípios/Cidades, em 2014 

 
Fonte: Banco Bradesco S. A. (2014). Posição em 01.03.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Tal configuração espacial da ordem locacional da dispersão geográfica dos 

correspondentes Bradesco Expresso, no Rio Grande do Norte (Mapa 46), o que não poderia 

ser diferente, revela uma imagem marcada por áreas de densidade e rarefação e quase nada de 

manchas vazias quanto à presença desses arranjos bancários e financeiros. 
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4.6.1 Densidade e Rarefação dos Correspondentes ―Bancários‖ do Banco 

Bradesco S. A. no Território Norte-rio-grandense 

 

O uso do território potiguar pelos correspondentes Bradesco Expresso, assim como 

dos outros bancos anteriormente mencionados, extrapola as fronteiras em alguns casos 

citadinas e dos centros urbanos mais influentes, se manifestando em cerca de 99% das cidades 

norte-rio-grandenses (Mapa 46), exceto apenas em Lagoa D‘Anta e Olho D‘Água do Borges. 

As áreas rarefeitas quanto a esses canais de prestação de serviços bancários do Bradesco 

compõem-se, por um lado, por 45 cidades, isto é, 27% que possuem um correspondente 

Bradesco Expresso, juntamente com mais dois grupos de cidades constitutivas, 

respectivamente, por dois desses fixos em seu sistema de objetos e ações bancárias desse 

banco, formando 35%, ou seja, 59 cidades; e um outro grupo formado por 20%, isto é, 34 

cidades que possuem três correspondentes. Geralmente, são cidades com baixa dinamicidade 

econômica atrativa para atividades bancárias mais complexas, a exemplo das agências.  

As áreas densas compõem-se daquelas cidades que possuem de quatro a vinte e dois 

correspondentes Bradesco Expresso. Assim, 7%, isto é, 12 cidades possuem quatro desses 

canais de serviços bancários; 4% (7 cidades) têm cinco desses fixos bancários. Os outros 5%, 

constituídos por 8 cidades, assim se apresenta: Açu, Macau e Pau dos Ferros com seis 

correspondentes; Currais Novos com sete; Caicó e Monte Alegre com oito; Parnamirim com 

nove e Natal com vinte e dois. Como se percebe, são as espacialidades urbanas com 

condicionantes históricos, técnicos, econômicos, políticos e sociais mais atrativos às 

atividades bancárias e financeiras no estado. 

Em Natal, onde se concentra um maior número de agências dessa instituição bancária, 

os correspondentes Bradesco Expresso têm a função de descongestionar as agências, 

sobretudo, quanto ao pagamento de contas. Dos trinta e sete bairros que compõem a malha 

urbana da capital potiguar, 32%, isto é, 12 bairros têm esse tipo de correspondente (Mapa 

47). Na ordem de maior densidade tem-se: Capim Macio, Lagoa Nova, Potengi, Cidade Alta e 

Candelária, ou seja, as unidades espaciais com maior densidade técnica, econômica, política e 

social, portanto, mais interessantes a esse arranjo locacional. Os bairros Alecrim, Ponta 

Negra, Tirol, Felipe Camarão, Ribeira, Pajuçara e Dix-Sept Rosado formam a área rarefeita 

quanto a esses canais. 
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Mapa 47 – Natal: Configuração Espacial do Total de Correspondentes Bradesco Expresso, 

por Bairros, em 2014 

 
Fonte: Banco Bradesco S. A. (2014). Posição em 01.03.2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Por fim, finalizando a discussão deste capítulo, algumas considerações geográficas 

acerca dos fixos bancários correspondentes e das agências desses três bancos precisam ser 

tecidas, já que a ordem espacial resultante da dispersão locacional desses canais bancários no 

território norte-rio-grandense chama a atenção para a importância da dimensão espacial no 

processo de reprodução desse elemento do espaço geográfico (os bancos). 
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4.7 Importância da Dimensão Espacial no Arranjo Locacional dos Fixos 

Bancários Integradores do Território Potiguar 

 

Objetiva-se refletir neste subitem a importância da dimensão espacial no processo de 

localização/dispersão geográfica dos fixos bancários no estado do Rio Grande do Norte, de 

forma a compreender melhor essas áreas de densidade e rarefação.  

Em função dos bancos terem se tornado agentes importantes do processo de 

urbanização, através das operações e dos produtos que ―oferecem‖ à população, os seus canais 

de ―prestação‖ de serviços e ofertas de produtos – agências, postos e correspondentes – 

desempenham papéis diferentes nos lugares onde se instalam, mas obedientes a um mesmo 

diapasão:  

a) canalização dos recursos e extração de lucros, cuja feição espacial é uma ordem 

locacional constitutiva pela coexistência de fixos bancários herdados (agências e postos 

bancários) e arranjos locacionais bancários novos (correspondentes e acesso através do 

computador e internet).  

b) a localização dos fixos bancários agências dirige-se sempre às espacialidades de 

maiores poderes aquisitivos, já que constitutivos de uma existência, uma dinamicidade 

comercial e de serviços maiores em relação aos espaços de entorno contribuindo, nesse 

sentido, para o processo de desigualdade territorial, evidenciando e reforçando a segmentação 

socioespacial, apesar dos canais estratégicos criados para absorver a todos que possam dar 

lucros – os correspondentes. 

Os efeitos dos correspondentes sobre a economia são de alcance localizado, no sentido 

de ser no âmbito do município que se verificam empiricamente. Em cidades menores, 

desprovidas de agências bancárias, os correspondentes atuam como substitutos de agências, 

no sentido de que para o sistema de relações que a população local venha desempenhar com o 

sistema bancário eles podem, em parte, atender, vindo funcionar suprindo essa escassez, uma 

vez que trabalham com uma escala menor de abrangência, fato que não ocorre na capital, por 

exemplo, onde atuam como complemento às agências sobrecarregadas, descongestionando-as, 

pois aí a população é maior, a dinamicidade do comércio e dos serviços também. 

Os correspondentes do Banco do Brasil são mais relacionados com os ―beneficiários‖ 

do INSS e à população em geral que a eles se deslocam para pagarem suas contas. Os 
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―benefícios‖ do INSS compõem um fluxo de renda estável nos municípios potiguares, fato 

que contribuiu, também, para o aumento dos serviços executados pelos correspondentes. A 

esse respeito expressou-se Loureiro (2011, p. 14): ―com o grande crescimento do crédito 

pessoal entre aposentados após a criação do crédito consignado a partir de abril de 2004, é 

possível que o INSS tenha um impacto adicional nos correspondentes bancários, já que houve 

um aumento da demanda por crédito entre seus beneficiários‖.  

Os correspondentes da Caixa são mais ligados aos ―benefícios‖ sociais do Governo 

Federal. Por fim, os correspondentes do Bradesco, além de se relacionarem com aposentados, 

atendem também a população no serviço de pagamento de contas, dentre outros. 

Em 2006, quando discute a expansão do alcance do banco por meio de parcerias de 

varejo, dando ênfase ao papel do correspondente no Brasil, Kumar et al. (2006) evidenciam 

que um dos incentivos à criação dos correspondentes era o de aumentar a capilaridade das 

instituições financeiras pelo país para auxiliar na distribuição dos benefícios governamentais. 

Essa premissa é verídica no sentido de que é significativo o número de pessoas recebendo 

esse ―benefício‖ governamental nos municípios do Rio Grande do Norte, em específico o 

Bolsa Família e aposentadorias, fato que influencia a presença de correspondentes. Concorda-

se com Loureiro (2011, p. 25), que ―[...] com o início do Bolsa Família surgiu uma demanda 

por serviços financeiros por parte de um grupo da população cujo atendimento pelas agências 

bancárias era deficiente. Como se trata de um grupo de baixa renda, não seria lucrativo para 

as agências expandir seu atendimento para esse grupo. Os correspondentes, então, surgiriam 

como uma solução viável para atender essa demanda‖. Dessa forma, o surgimento do evento 

Bolsa Família acarretou um aumento da demanda por serviços bancários que, de certa forma, 

não se limita à instituição responsável pela distribuição do benefício – a Caixa Econômica 

Federal – mas a todo um sistema de ações resultantes da existência da sociedade do atual 

período, que necessita intercambiar cada vez mais (i)materialidades em sua vida de consumo, 

cujo dinheiro e os serviços bancários são cada vez mais fundamentais. 

Com relação aos aposentados e sua relação com os correspondentes, há de se dizer que 

grande parte desses sujeitos socioespaciais saca o dinheiro de suas aposentadorias nos 

correspondentes, indo à agência apenas para renovar a senha do cartão. Isso significa que o 

quantitativo de pessoas que recebe esse benefício, assim como o quantitativo de pessoas que 

recebem o Bolsa Família é condicionante favorável à presença de correspondentes nos 

lugares. 
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Buscando compreender se os correspondentes desempenham funções diferentes de 

acordo com o tamanho da população urbana nos municípios potiguares, realizaram-se 

algumas estratificações das cidades de acordo com o tamanho da população urbana, tomando 

como parâmetro o Censo Demográfico de 2010.  

Observando o (Mapa 48), que evidencia os 5% das cidades potiguares com maior 

população, isto é, constitutivas de um total de oito cidades, incluindo-se Natal e Mossoró, 

percebe-se que para esse grupo de cidades a importância do correspondente está no fato de 

atuarem como descongestionadores das agências, já que aí nessas cidades agências e postos 

bancários compõem o sistema de objetos e ações bancárias e financeiras, somando-se a esses 

fixos bancários na realização dos serviços bancários. 

 

Mapa 48 – Rio Grande do Norte: 5% das Cidades com Maior População, Número de 

Agências Bancárias do Banco do Brasil S. A., Caixa Econômica e Banco Bradesco S. A. e 

Total de Respectivos Correspondentes, em 2014 

 
Fontes: IBGE, 2010; Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014; Banco do Brasil S. A., 

2014. Posição em 15.02.2014; Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos – ECT (2014); Caixa Econômica 

Federal, 2014 e Banco Bradesco S. A., 2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
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Com relação ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco nota-se 

que em todas essas cidades há agências bancárias desses bancos, além dos correspondentes 

encontrados nos estabelecimentos do comércio varejista, casas lotéricas e bancos postais. O 

total de todos esses fixos aparece em uma ordem locacional proporcional ao número de 

habitantes urbanos
89

. Evidentemente, que somam-se a isso, os fatores econômicos, 

(sobretudo, comércio e serviços), políticos e sociais de cada cidade, pois acredita-se que isso 

se explica pelo fato de nessas cidades haver uma possibilidade maior para o desenvolvimento 

do mercado de crédito, sobretudo, porque a população é maior, os salários são maiores, o 

Produto Interno Bruto (PIB) e as condicionantes socioeconômicas como um todo favorecem 

essa configuração espacial, o que se possibilita afirmar, com Georges Benko e Alain Lipietz, 

que somente algumas regiões ganham (BENKO, LIPIETZ, 1994), de fato, com esse processo. 

Em outras palavras, dentre os vários ramos de atividades que compõem o setor de 

comércio e serviços, nessas cidades potiguares, o setor bancário é um deles, que contribui 

para a redefinição urbana. Aproveitando-se do adensamento técnico e das condicionantes da 

modernização dessas cidades, os bancos, sobretudo através de seus fixos agências reforçam o 

processo de concentração dessas atividades, uma vez que são para os lugares com esses 

condicionantes mais expressivos que as agências bancárias se dispersam geograficamente.  

Os correspondentes aí presentes são elementos que ajudam a descongestionar as 

agências bancárias, sobretudo no sentido de que as Resoluções do Conselho Monetário 

Nacional de nº. 1.865, de 5 de setembro de 1991 e a de nº. 3.694, de 26 de março de 2009 – 

que autorizam as agências bancárias e postos bancários a não mais receberem contas, boletos 

de água, luz e telefone (Figura 6), contribuíram para a criação e incumbência desses canais 
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 Assim, Natal concentrando 803.739 hab., possui também o maior número de agências (29 do Banco do Brasil, 

13 da Caixa e 10 do Bradesco), além de 113 correspondentes BB-Mais, 79 correspondentes Caixa Aqui, 22 

correspondentes Bradesco Expresso, 54 Lotéricas e 15 Bancos Postais. A cidade de Mossoró, com 237.241 hab., 

concentra 5 agências do Banco do Brasil, 2 da Caixa e 2 do Bradesco, 18 correspondentes BB-Mais, 23 

correspondentes Caixa Aqui, 4 correspondentes Bradesco Expresso, 11 Lotéricas e 2 Bancos Postais. 

Parnamirim, com 202.456 hab., detém 3 agências do Banco do Brasil, 2 da Caixa e 1 do Bradesco; 25 

correspondentes BB-Mais, 19 correspondentes Caixa Aqui, 9 Bradesco Expresso, 8 Lotéricas e 1 Banco Postal. 

São Gonçalo do Amarante, com 74.099 hab., aparece com 1 agência, 1 da Caixa e 1 do Bradesco; 9 

correspondentes BB-Mais, 7 Caixa Aqui, 2 Bradesco Expresso, 3 Lotéricas e 1 Banco Postal. Caicó, com 57.461 

hab., possui 1 agência do Banco do Brasil, 1 da Caixa e 1 do Bradesco; 20 correspondentes BB-Mais, 3 Caixa 

Aqui, 8 Bradesco Expresso, 6 Lotéricas e 1 Banco Postal. Macaíba, com 42.631 hab., 1 agência do Banco do 

Brasil, 1 da Caixa e 1 do Bradesco; 10 correspondentes BB-Mais, 3 Caixa Aqui, 1 Bradesco Expresso, 2 

Lotéricas e 1 Banco Postal. Açu, com 39.359 hab., também 1 agência do Banco do Brasil, 1 da Caixa e 1 do 

Bradesco; 11 correspondentes BB-Mais, 4 Caixa Aqui, 6 Bradesco Expresso, 2 Lotéricas e 1 Banco Postal. Por 

fim, Currais Novos, com 37.777 hab., 1 agência do Banco do Brasil, 1 da Caixa e 1 do Bradesco; 13 

correspondentes BB-Mais, 4 Caixa Aqui, 7 correspondentes Bradesco Expresso, 2 Lotéricas e 1 Banco Postal. 
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funcionarem, nesses lugares, como elementos de descongestionamento dos fixos bancários 

agências. 

 

Figura 6 – Aviso em Porta de Posto Bancário em Natal Alertando Clientes Sobre o Não 

Recebimento de Contas de Água, Luz e Telefone em Cumprimento às Resoluções do CMN 

de nº. 1.865/1991 e a de nº. 3.694/2009 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

Foto: Valmaria Lemos da Costa Santos, 2014. 

 

Essas normas, em específico essa primeira, obriga: ―Art. 1º. Estabelecer que os Bancos 

Múltiplos com carteira comercial, os Bancos Comerciais e as Caixas Econômicas ficam 

autorizados a celebrar convênios para: I - recebimento de tributos, FGTS, INSS, PIS, prêmios 

de seguro e contas de água, energia elétrica, gás e telefone; II - pagamento para o FGTS, 

INSS, PIS e segurados em geral; III - prestação de serviços a outras instituições financeiras e 

a empresas de atividades complementares ou subsidiárias, inclusive turismo, cartão de crédito, 

administração de bens, processamento de dados e armazéns gerais; IV - prestação de outros 

serviços, quando vinculados à arrecadação e pagamento de interesse público‖
90

. 

Trazendo agora o caso dos 25% das cidades potiguares com menor população, que 

compõe um grupo constituído por quarenta e uma cidades, verifica-se a ausência das agências 

bancárias em todas elas, ausência de alguns correspondentes em algumas, mas a presença dos 

correspondentes Banco Postal e Lotéricas em todas elas (Mapa 49). Nesse grupo de cidades, 
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 Resolução do Conselho Monetário Nacional, nº. 1.865, de 5 de setembro de 1991. 
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portanto, os correspondentes têm um papel maior para a população, uma vez que, nelas a 

escassez da agência é, em grande medida, substituída pelos correspondentes. 

 

Mapa 49 – Rio Grande do Norte: 25% das Cidades com Menor População, Número de 

Agências Bancárias do Banco do Brasil S. A., Caixa Econômica e Banco Bradesco S. A. e 

Total de Respectivos Correspondentes, em 2014 

 
Fontes: IBGE, 2010; Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014; Banco do Brasil S. A., 

2014. Posição em 15.02.2014; Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos – ECT (2014); Caixa Econômica 

Federal, 2014 e Banco Bradesco S. A., 2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 

 

Retirando-se Natal e Mossoró e levando-se em consideração os 25% das cidades com 

maior população (Mapa 50), também formado por um grupo de quarenta e uma cidades, 

percebe-se que os correspondentes funcionam como complementadores e substitutos das 

agências, uma vez que nesse grupo de cidades, por haver uma dinamicidade maior do 

comércio e dos serviços e das atividades econômicas como um todo, bem como população 

considerável, o acesso aos serviços bancários e financeiros são realizados através de agências 

e correspondentes.  
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Mapa 50 – Rio Grande do Norte: 25% das Cidades com Maior População, Número de 

Agências Bancárias do Banco do Brasil S. A., Caixa Econômica e Banco Bradesco S. A. e 

Total de Respectivos Correspondentes, em 2014 

 
Fontes: IBGE, 2010; Banco Central do Brasil (Bacen), 2014. Posição em 31.01.2014; Banco do Brasil S. A., 

2014. Posição em 15.02.2014; Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos – ECT (2014); Caixa Econômica 

Federal, 2014 e Banco Bradesco S. A., 2014. 

Elaboração Cartográfica: José Erimar dos Santos, 2015. 
 

Percebe-se em todos esses mapas (Mapas 48, 49 e 50), que há uma presença 

significativa de correspondentes em municípios/cidades com menor população e, portanto, 

renda, ao passo que, com relação às agências, se observa o contrário, pois estão situadas, 

preferencialmente, em municípios e respectivas cidades onde a população em termos de 

abrangência e os condicionantes econômicos e técnicos são mais significativos. Tal situação 

leva a crer que existem diferenças entre os clientes que são atendidos pelos correspondentes e 

aqueles que são atendidos pelas agências, já que ambos os tipos de fixos bancários estão 

geralmente situados em lugares com especificidades socioeconômicas e técnicas um pouco 

divergentes e porque as intencionalidades constitutivas de ambos são para finalidades, 

projetos distintos, embora convergentes para um mesmo sentido. Os correspondentes estão 

cada vez mais presentes em lugares e regiões de menor renda e, portanto, de menor 
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possibilidade de lucros para agências. Já as agências, por sua vez, dispersam-se nos lugares e 

regiões de maior dinamicidade social, econômica e técnica. 

Isso chama a atenção para um fato interessante: a relação entre objetos e ações, já tão 

bem destacada por Santos (2000a), na natureza do espaço geográfico, mediante a reprodução 

dos elementos do espaço. Ou seja, a compreensão, de fato, desse movimento e dessa 

expressão geográfica de dispersão de fixos bancários no estado do Rio Grande do Norte, não 

deve-se apenas às estruturas técnicas e normativas, mas também às intencionalidades dos 

atores bancários quanto ao uso de cada lugar, mediante as existências como um todo desses 

lugares. Assim, conforme já disse Baudrillard (2008, p. 16), ―a única coisa que dá conta do 

real não são tanto as estruturas coerentes da técnica como as modalidades de incidência das 

práticas sobre as técnicas, ou mais exatamente as modalidades de obstrução das técnicas pelas 

práticas‖. 

No Rio Grande do Norte como um todo, os correspondentes atuam como substitutos, 

descongestionadores e complementadores das agências bancárias dos respectivos bancos, o 

que configuram-se em práticas estratégicas bancárias vantajosas para os bancos e para a 

população como um todo. Para os bancos, porque obtém lucros sem precisar abrir uma 

agência. Para a população, já que a sociedade atual é prenhe de sistemas de ações 

relacionadas, em grande medida, ao dinheiro, no sentido de que as relações no mundo de hoje 

referentes às questões de trabalho e consumo passam cada vez mais pelo crivo bancário
91

, a 

ordem locacional dos sistemas de objetos bancários, dada sua dispersão no território torna-se 

um fator importante. Assim, a população não precisando (com o caso dos correspondentes) se 

deslocar até uma agência, que muitas vezes fica fora da cidade ou do município onde reside, 

possibilita que o dinheiro circule na economia local.  

Existe um movimento conjunto, uma relação de complementaridade entre agências e 

correspondentes, pois ambos são atraídos por fatores inerentes à situação geográfica dos 

lugares, como por exemplo, salários do município e o PIB, fazendo com que a atração por 

serviços bancários e financeiros seja maior nos locais onde esses fatores são maiores. 
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 Conforme já há muito destacou Monbeig (1957, p. 29): ―as organizações bancárias fazem parte do conjunto de 

elementos que constituem um complexo geográfico‖, portanto da existência humana na Terra, já que a produção 

e o consumo se tornam cada vez mais dependentes das condições e da oferta de crédito (SANTOS, SILVEIRA, 

2002). Dessa forma, esses elementos participam do modo existencial social contemporâneo devendo ser 

considerados pela sua lógica de atuação, ―[...] sua ação financeira, pelas atividades que nascem e vivem com seu 

auxílio, pelas relações que estabelecem e mantêm‖ (MONBEIG, 1957, p. 224), já que tais ações ―concorrem 

poderosamente para animar a vida regional‖ (MONBEIG, 1957, p. 224). 
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O quantitativo e os tipos de serviços ofertados por esses fixos bancários (agências, 

postos bancários e correspondentes) encontram-se nos sítios eletrônicos dos respectivos 

bancos. Uma análise de todos esses serviços foge ao escopo desta pesquisa no sentido da 

ampla abrangência dos mesmos, interessando mais de perto a dinâmica geográfica por eles 

gerada, no sentido de que os serviços de abertura de contas, pagamentos e recebimentos de 

convênios, empréstimos e financiamentos, dentre outros, implica na mobilização da 

população, já que existe uma ordem locacional dos objetos bancários na constituição do 

espaço potiguar, o que acaba constituindo-se em uma dinâmica espacial, pois envolve a 

dispersão locacional de sistemas de objetos e sistemas de ações em interações constantes.  

Nas pequenas cidades do estado e nas regiões nas quais não há demanda suficiente 

para serviços bancários e financeiros ―prestados‖ por uma agência, o atendimento é feito por 

correspondentes, sobretudo, porque ocorre, aí, um critério de situação geográfica em jogo: os 

correspondentes possuem menor necessidade de escala para funcionar em relação às agências. 

A sua escala pode ser a do bairro, a da periferia onde se insere ou a da pequena cidade. E 

quando não existe o fixo geográfico bancário requerido, há o deslocamento populacional 

através de carros de linha, motos etc., que se deslocam dessas pequenas cidades às cidades 

com presença de agências, o que não deixa de ser, nesse sentido, uma situação dada pela 

ordem locacional dos objetos, resultante de uma ação, de uma ordem lógica, que dispersou 

espacialmente certos fixos bancários em certos lugares em detrimento de outros, formando 

áreas de densidade e áreas de rarefação mediante as possibilidades práticas dadas pelas 

condições técnicas, sociais, econômicas, políticas e culturais de cada localidade, isto é, pela 

existência dos lugares. 

A variável espacial é elemento fundamental da ordem locacional da dispersão espacial 

desses fixos na constituição do sistema de objetos e ações dos lugares. Isso evidencia, por um 

lado, o jogo de intencionalidades desses atores e, por outro, o estágio existencial em que se 

encontra a sociedade no atual período, pois todas essas dinâmicas confluem para atingir o 

projeto de sociedade elaborado por alguns indivíduos da esfera política (o Estado) em parceria 

com segmentos do Mercado e implementado por alguns atores, através de um sistema de 

ações e objetos, que de um lado situa os atores que ofertam esses serviços e de outro os atores 

que adquirem esses serviços, complexificando cada vez mais a economia urbana das cidades 

norte-rio-grandenses e a relação entre seus subsistemas estruturantes: circuito superior e 

circuito inferior.  



225 

 

  

Isso significa, que esse modo de existência dos atores, no plano da cidade, pode ser 

compreendido a partir daquilo que Santos (1979) chamou de circuito superior da economia 

urbana, do qual faz parte os bancos, e circuito inferior da economia urbana, do qual faz parte 

grande parte das unidades comerciais do varejo que funcionam como correspondentes. 

Nesse sentido, a discussão em torno da territorialização dos serviços bancários no 

estado do Rio Grande do Norte, constitutiva de uma ordem locacional dos arranjos espaciais 

dos sistemas de objetos bancários dispersos no estado, evidencia a importância que, no atual 

período, o espaço tem na (re)produção existencial de seus elementos. A existência dos lugares 

é cada vez mais visada como estratégia de reprodução do capital, cujo discurso é suprir as 

necessidades, criando novas demandas de serviços e consumo dos seus produtos junto à 

população dos lugares onde se instalam, fazendo relacionarem cada vez mais os subsistemas 

estruturantes da economia urbana: circuito superior e circuito inferior (SANTOS, 1979; 

SILVEIRA, 2009a).  

A expansão geográfica dos serviços bancários da qual o Rio Grande do Norte é 

partícipe caracteriza-se, dentre outros fatores, pela criação de um arranjo espacial e 

locacional, portanto, por uma espacialidade, ordenada a partir de uma dispersão de 

materialidades (fixos bancários: agências, postos bancários) e organizações (ações: normas – 

correspondentes bancários), manifestados de acordo com as diferenças e possibilidades 

existenciais dos lugares. Dada as condições técnicas, econômicas, políticas, sociais e culturais 

desses lugares, a configuração espacial resultante são áreas de densidade, rarefação e espaços 

vazios de topologias (formas), de fixos bancários. Embora resultante de diferentes 

temporalidades, essas topologias complementam-se ao ponto dos serviços bancários e 

financeiros hoje fazerem-se presentes em todas as cidades do estado, já que é 

simultaneamente reflexo meio e, sobretudo, condição da existência humana na atual situação 

geográfica, pois 

 

Os homens são seres condicionados: tudo aquilo com o qual eles entram em 

contato torna-se imediatamente uma condição de sua existência. O mundo no 

qual transcorre a vida activa consiste em coisas produzidas pelas atividades 

humanas; mas, constantemente, as coisas que devem sua existência 

exclusivamente aos homens também condicionam os seus autores humanos. 

[...] A objetividade do mundo – o seu caráter de coisa ou objeto – e a 

condição humana, completam-se uma à outra; por ser uma existência 

condicionada, a existência humana seria impossível sem as coisas, e estas 

seriam amontoado de artigos incoerentes, um não-mundo, se esses artigos 

não fossem condicionantes da existência humana (ARENDT, 2007, p. 17).  
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A presença, em todas as cidades do estado de canais bancários, ocorre em função de 

uma ordenação, de um arranjo locacional entre elementos desses dois subsistemas. De um 

lado, pelo fato dos lugares terem sido (re)organizados/ordenados mediante ações do Estado
92

, 

que através de mecanismos normativos possibilitaram que atores com um nível técnico mais 

desenvolvido (os bancos) constituíssem um espaço de racionalidade a seu favor. Por outro 

lado, esse espaço de racionalidade desse vetor do circuito superior não se constitui sem elos 

(SILVEIRA, 2014), com elementos do circuito inferior: atores que operam com um grau 

baixo de tecnologia e capital, a exemplo de muitos segmentos do comércio varejista que 

funcionam como correspondentes no estado.  

A ordem da dispersão desses mecanismos pelo estado do Rio Grande do Norte, como 

se evidencia, constitui-se em um processo visado pelos atores bancários, cuja prática se dá 

mediante a ideia de levar o desenvolvimento, a inclusão e o acesso aos diversos lugares, a 

partir de uma apreensão desses lugares como ―campos‖ a serem preenchidos e, portanto, 

usados, por uma trama constitutiva por objetos (agências, postos bancários, caixas eletrônicos, 

correspondentes), dadas por ações (normas, propagandas, discursos) – bancárias – cuja 

finalidade é atrair ou criar condições de cooptação da população a partir de um parâmetro 

político de busca pela unificação dos tempos e dos lucros, que só se tornou possível mediante 

o arranjo locacional da dispersão geográfica dos canais de ―prestação‖ dos serviços a esses 

lugares. Daí a importância do espaço, já que tem um papel fundamental na ordem da 

dispersão desses canais, pois, o uso dos lugares mediante a combinação de fatores políticos, 

econômicos e culturais, é uma condição que se realiza de forma diferente, porque os espaços 

não têm, na mesma proporção, tais fatores de possibilidade de (re)produção bancária. E disso, 

depende a constituição dos canais de serviços bancários neles presentes e a sua manifestação 

e/ou configuração territorial expressa em áreas vazias, áreas rarefeitas e áreas densas. 

Acerca da importância que o espaço tem no processo de (re)produção de seus 

elementos, alguns geógrafos têm dado significativas contribuições, como foi o caso, dentre 

outros, dos geógrafos David Harvey, Milton Santos e María Laura Silveira. Sobretudo estes 

três, no sentido de ao fazerem essa discussão trazerem junto com ela a relevância temporal 

imbricada, portanto nos processos analisados. 
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 A funcionalidade do Estado nessa lógica de expansão dos serviços bancários e financeiros é fundamental. Já 

que os bancos são parte estruturante do capital, há de se concordar com Mészáros (2002), quando este afirma que 

o sistema do capital não sobreviveria nem sequer uma única semana sem o apoio que o Estado lhe confere. 
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O primeiro, em seus estudos, buscou desenvolver ―a criação de uma teoria da 

geografia histórica do capitalismo‖ (HARVEY, 2005, p. 142), buscando chamar a atenção 

para a importância que o espaço tem no processo de reprodução desse sistema, evidenciando 

como a dimensão espacial foi historicamente apropriada pelo capital e como suas dinâmicas 

tornaram-se e tornam-se fundamentais no processo de acumulação e concentração do capital. 

Dessa forma, para Harvey (2014, p. 201), ―a história da mudança social é em parte apreendida 

pela história das concepções de espaço e de tempo, bem como dos usos ideológicos que 

podem ser dados a essas concepções‖, no sentido de que ―[...] todo o processo de 

transformação da sociedade deve apreender a complexa estrutura da transformação das 

concepções e práticas espaciais e temporais‖ (HARVEY, 2014, p. 201). 

O segundo, Milton Santos, legou importantíssimas contribuições à meneira de refletir 

o processo capitalista e suas transformações socioeconômicas, do qual os bancos são 

elementos fundamentais, principalmente ao trazer a possibilidade de se pensar esse processo a 

partir do que desenvolveu teoricamente sobre o território, ―território usado‖, pois  

 

o que interessa discutir é, então, o território usado, sinônimo de espaço 

geográfico. E essa categoria, território usado, apnta para a necessidade de 

um esforço destinado a analisar sistematicamente a constituição do território. 

Como se trata de uma proposta totalmente empiricizável, segue-se daí o 

enriquecimento da teoria (SANTOS, SILVEIRA, 2002, p. 20).  

 

Afirmam ainda Santos e Silveira (2002, p. 247), que ―[...] o território, em si mesmo, 

não constitui uma categoria de análise ao considerarmos o espaço geográfico como tema das 

ciências sociais, isto é, como questão histórica. A categoria de análise é o território utilizado‖, 

possibilidade de análise dos processos geográficos que revelam, como se percebe no caso 

desta pesquisa, a união indissociável de formas-conteúdo, isto é, de sistemas de objetos e 

ações em torno da dispersão geográfica dos serviços bancários no estado do Rio Grande do 

Norte, cuja configuração territorial, quanto a esse processo, são formas híbridas do acontecer 

os serviços bancários. 

Neste sentido, a integração bancária do território norte-rio-grandense se dá entre 

escalas diferenciadas de processos macro, como a globalização e/ou mundialização financeira 

(CHESNAIS, 1998; 2005) e processos micro, isto é, de âmbito da prática política do Estado, 

que permitem criar conexões entre os diversos lugares do território potiguar, enquanto 

condição fundamental para a dispersão geográfica dos seus serviços, portanto, novos ―espaços 
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de esperança‖ (HARVEY, 2004) da (re)produção desses elementos do circuito superior da 

economia urbana. 

A manifestação efetiva da expansão desses serviços bancários e financeiros, do ponto 

de vista espacial, traduz-se numa dinâmica territorial dada pelos lugares mediante a densidade 

dos canais bancários neles presentes, resultante de um arranjo normativo, técnico e existencial 

dos lugares, constituindo uma dimensão espacial – um território – cujo exercício efetivo do 

controle desses canais e serviços, no estado, dá-se pelo uso dos lugares por três bancos: o 

Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco Bradesco.  

A expansão dos serviços bancários produz territórios, à medida que desenvolve 

práticas espaciais que visam sua conquista/apropriação e uso, no sentido de estabelecer 

definições das relações sociais e de produção no lugar. Ou seja, esse processo afeta a vida de 

parte das pessoas, que passam a criar novas relações socioespaciais com pontos do espaço, já 

que existe uma ordem locacional dos fixos no território potiguar, da qual parte do movimento 

socioespacial é dependente. Existe, portanto, um controle dos lugares por parte dos bancos 

que se estabelece no momento em que, ao abrir novos canais para a sua 

acumulação/reprodução, os tornam territórios de uso e exploração em função dos seus fins, de 

suas intencionalidades. 

É por isso que a busca da população por esses serviços acaba também sendo 

condicionada por esses agentes, pois tal situação é resultado da competitividade desses 

elementos do circuito superior que buscam incessantemente ―preencher‖ e usar o espaço com 

seus objetos, o que configura uma forma de ser-do-homem no mundo: ser-no-espaço 

produzindo, na prática, dispersão de objetos e organizações, constituindo arranjos locacionais 

teleológicos. Os lugares são apreendidos como recursos, que acabam influenciando a 

existência ou (re)produção social, isto é, o modo de ser socioespacial. 

Como se percebe no conjunto de mapas, anteriormente apresentado, as agências 

bancárias das instituições bancárias que mais usam o território norte-rio-grandense 

concentram-se, exatamente, nos lugares que centralizam territorialmente o seu entorno. Essa 

dispersão locacional acompanha, portanto, um processo histórico e geográfico da produção do 

espaço norte-rio-grandense, em que alguns lugares desenvolveram-se mais na constituição de 

comércio e serviços. Assim, os estabelecimentos bancários agências seguem esse processo e 

ajudam a criá-lo, no sentido de que a abertura de novas agências segue esses lugares, 
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contribuindo para um reforço das áreas de concentração técnica, política, econômica, de 

comércio e serviços mais dinâmicas do estado. 

Dentre as diversas topologias bancárias (SANTOS, SILVEIRA, 2002; CONTEL, 

2006) presentes no Rio Grande do Norte (agências bancárias, postos de atendimento bancário, 

caixas eletrônicos, correspondentes e acesso através do computador com internet e de 

aparelhos celulares), os correspondentes se destacam pelos elos mais significativos entre 

circuito superior e circuito inferior. Em função da expansão e da dinâmica de atores do 

circuito superior da economia urbana, a exemplo dos bancos, em direção a atores do circuito 

inferior, a exemplo de mercadinhos e dos micro e pequenos estabelecimentos comerciais, que 

funcionam como correspondentes, novos nexos e relações são reforçados (SILVEIRA, 2009a; 

2014), sobretudo, as relações de subordinação, típicas dessa hipercapilaridade (CONTEL, 

2006) do circuito superior no território nacional, da qual é exemplo, além desses tipos de 

correspondentes, aqueles constitutivos em agências dos Correios e casas lotéricas. Essa 

situação é resultante das especificidades do momento em que ―as novas bases técnicas e as 

novas bases econômicas criam condições materiais e políticas de uma ampliação do contexto 

que interessa primordialmente às atividades mais importantes‖ (SANTOS, SILVEIRA, 2002, 

p. 294), facilitando que os atores bancários dispersem seus arranjos (i)materiais 

espacialmente. 

Os bancos difundem espacialmente, por meio de atividades pertencentes ao circuito 

inferior da economia urbana, todo um sistema técnico que autoriza pontos de lugares – antes 

periféricos com sua população, inclusive a massa pobre – constituírem racionalidades do 

circuito superior. Isso é materializado no consumo facilitado, dentre outros fatores, pela 

dispersão desses canais bancários do qual o território é dinamizado (os correspondentes), e 

também pela difusão de inovações tecnológicas e psicosféricas (SANTOS, 2008c), isto é, da 

ordem do pensar, do agir, das identidades e significações, produzidas intencionalmente, que 

acabam influenciando e condicionando ontologicamente a sociedade.  

A ampliação do consumo de bens e serviços no Brasil como um todo relativo à 

concepção de pobreza, realizada pelo Governo Federal nos últimos anos, é típica dessa 

situação geográfica, uma vez que a promove. Nesse sentido, ―se, no discurso, é considerada 

como fato indesejável, na prática, a pobreza é necessária ao funcionamento de um sistema 

governado por nexos financeiros‖ (SILVEIRA, 2009a, p. 67), que por meio de concessão de 

empréstimos pessoais e através das vendas e dos consumos diversos que se constituem, 

tornam esses nexos financeiros efetivos às operações de um circuito superior, sobretudo nessa 
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parcela da população de baixa renda, que emerge como mercado rentável a partir da 

ampliação de políticas sociais de transferência de renda do Governo Federal e de suas 

demandas não satisfeitas, em que algumas atividades e estabelecimentos do circuito inferior, 

como micro e pequenos estabelecimentos comerciais do varejo passam a constituir arranjos 

locacionais de captação de lucros pelos bancos.  

Nesse processo, ―o fato notável é que daí por diante foi possível dirigir a ação 

exclusivamente às formas [...] e estruturas juntas‖ (SANTOS, 2007b, p. 189), no sentido de os 

bancos aproveitarem-se das formas já existentes, não precisando construir estabelecimentos, 

usufruindo inclusive da estrutura humana aí presente para trabalhar a seu favor, o que torna 

essa prática uma ação de baixo custo para os mesmos. De acordo com depoimento de um 

funcionário de uma agência dos Correios, localizada no interior do estado, o banco estipula 

metas de atendimento bancário a esses funcionários que realizam os serviços nas agências dos 

correios: ―nós trabalhamos com metas e, com isso, nós somos beneficiados. Várias campanhas 

são feitas. Se atingirmos, somos compensados‖ com vantagens financeiras.  

Vantagens essas inferiores àquelas típicas dos funcionários que executam esses 

mesmos serviços nas agências bancárias, pois não são bancários, mas sujeitos socioespaciais 

inseridos num processo, que Figueiredo e Carvalho (2010, p. 33) chamam de ―terceirização 

das instituições financeiras‖. Ou seja, as agências dos Correios (Banco Postal), 

hipermercados, mercadinhos, supermercados, farmácias, as casas lotéricas, e demais 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, que funcionam como 

correspondentes, têm sua forma, estrutura e função a serviço dos bancos, representanto, assim, 

a terceirização nas instituições financeiras, na figura do correspondente (FIGUEIREDO, 

CARVALHO, 2010), ou a hipercapilaridade (CONTEL, 2006) dos serviços bancários no 

estado, atingindo quase todos os municípios brasileiros e todos os norte-rio-grandenses.  

Toda essa realidade demonstra como o espaço geográfico é (des)organizado, ordenado 

e usado, pois evidencia como o trabalho bancário é repartido territorialmente e quem são os 

atores envolvidos e as formas de articulação entre eles. Essa superposição de divisões 

territoriais do trabalho bancário pode ser motivo de se pensar outras formas de divisões do 

trabalho no país e no Rio Grande do Norte, devendo-se levar em conta as variáveis do 

período, o grau de uso do território por cada agente e sua coerência de articulação.  

Isso mostra, mais uma vez, o peso que tem a variável espaço geográfico, pois ―[...] o 

espaço tem um papel fundamental‖ (GOMES, 2014, p. 83), sobretudo no sentido do 
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fenômeno da dispersão dos objetos espacialmente resultante de uma ação lógica, intencional 

que organiza e ordena as ações, pois é levando em consideração essas nuances, que os agentes 

hegemônicos decidem como, onde e por que ―distribuir‖ os seus serviços e produtos, fato que 

do ponto de vista dos agentes do sistema urbano evidencia como são articulados circuito 

superior e circuito inferior da economia, pois revela a ―[...] incidência das práticas sobre as 

técnicas [...]‖ (BAUDRILLARD, 2008, p. 16) por parte desses atores da economia. 

Nesse contexto de reestruturação técnico-científica-informacional-financeira da 

sociedade, os atores bancários destacam-se pelo amplo processo de (re)construção de arranjos 

espaciais, caracterizados por transformações na ordem dos sistemas de objetos e ações, assim 

como pela intersecção entre circuito superior e circuito inferior, entre verticalidades (normas, 

regras utilitárias que colocam determinados lugares no mercado mundial não em benefício 

local, mas em benefício das relações de mercado) e horizontalidades, expressando a complexa 

natureza dos fluxos e das interações espaciais, hoje, capazes de articular diferentes contextos 

espaciais sob demandas previamente orientadas, intencionadas.  

Essa racionalidade estratégica, como se percebeu, não se faz por outra via senão pela 

―multilocalização‖ (PIRES DO RIO, 1998, p. 53; CASTILLO, 1999), multidispersão de seus 

sistemas de objetos, o que lhes possibilitam exercer notório papel ante a (re)organização do 

espaço geográfico. Dessa forma, a partir da articulação de seus múltiplos arranjos locacionais, 

os bancos constituem-se agentes importantes da gestão do território, exercendo poderoso e 

decisivo controle sobre a dinâmica da organização espacial, porque controlam também 

práticas sociais. 

No Rio Grande do Norte, essas articulações trouxeram como consequência para o 

plano da cidade um aprofundamento da diversificação do conteúdo urbano e uma redefinição 

dos papéis exercidos pela referida cidade no contexto da situação geográfica inserida. A 

difusão dos correspondentes pelos bancos envolve um processo que os conduzem à 

multilocalização, isto é, à expansão territorial de suas atividades, de seus canais, que denotam 

sua divisão territorial do trabalho, atuando na busca por novas oportunidades para 

acumulação, procurando alcançar o máximo proveito do espaço e das estruturas técnicas, 

sociais, normativas e existencias disponibilizadas e/ou criadas. 

O uso do território norte-rio-grandense por esses três bancos envolve, pois, articulação 

com o chamado circuito inferior, através dos estabelecimentos de comércio varejista, que pela 

complexidade constitucional dada pelo arranjo material-organizacional leva a uma dificuldade 
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de, no atual período, chamar esses estabelecimentos de não modernos e dos serviços a varejo 

de pequenas dimensões, como eram caracterísiticos na década de 1970 (SANTOS 1979).  

Entende-se por comércio não moderno aqueles estabelecimentos comerciais 

constituídos por formas de capital não intensivo, pelos serviços fornecidos a varejo e pela 

organização em pequena dimensão (SANTOS, 1979), características, hoje, não típicas 

exclusivamente dessas formas de comércio do circuito inferior, mas algumas delas, a exemplo 

da organização em pequenas dimensões, constitutiva de comércio moderno, como observadas 

em alguns shoppings centers. Outra coisa, nesses primeiros estabelecimentos há objetos 

técnicos, elementos de ordem econômica, política, social e normativa constitutivos do período 

técnico vigente. Por essa perspectiva, embora estes dois circuitos apresentem, do ponto de 

vista teórico, claras diferenças, na contemporaneidade não ocorre do ponto de vista da sua 

expressão espacial empírica. 

Isso significa que, quando se percebe as características desses circuitos da época em 

que o professor Milton Santos as propôs (1970), e aquelas vigentes no atual período, a 

natureza mista de ambos os circuitos parecem evidenciarem-se com mais nitidez. Dessa 

forma, se o circuito superior era caracterizado do ponto de vista da variável organização pelo 

trabalho intensivo, na atualidade, assim como o circuito inferior é possível encontar 

estabelecimentos organizados com capital intensivo, como se organizam grande parte dos 

estabelecimentos comerciais que prestam serviços bancários e financeiros no Rio Grande do 

Norte, já que se verifica um emprego limitado; os capitais, nesses estabelecimentos, não têm 

um giro reduzido; o assalariado deixou de ser não-obrigaório e passou a ser uma condição 

para o funcionamento do estabelecimento (entregar mercadorias em domicílios, por exemplo); 

o estoque deixou de ser caracterísitico por pequena quantidade, uma vez que nesses locais se 

verifica grande quantidade de materiais estocados; os preços dos produtos comercializados 

são geralmente fixos e negociáveis, mas sempre expostos nos produtos, antes eram 

submetidos à discussão; o crédito não se caracteriza mais como não institucional e pessoal, 

passando a ser também bancário e institucional; os custos antes desprezíveis hoje são 

importantes; a publicidade deixou de ser nula e passou a ser extremamente necessária, feita 

em serviços de som locais, organizados em motos e/ou bicicletas, rádios comunitárias, 

banners etc. ou serviço de som instalado nas calçadas dos estabelecimentos etc..  

Ou seja, na perspectica da realidade concreta, nas cidades norte-rio-grandenses, o que 

se nota é o entrelaçamento e a complementaridade cada vez mais intensa e intrínseca entre 

ambos os circuitos, cuja característica maior é a coexistência de elos diversos, como se 



233 

 

  

percebe com relação à geografia dos serviços bancários. Essa é uma realidade encontrada no 

atual período, tanto nas grandes, médias e pequenas cidades, obviamente com escala e 

intensidade diferentes, pois em todas elas se constata uma situação semelhante: a combinação 

particular de variáveis comuns a diversos lugares (SANTOS, 2012), como é o caso da 

dispersão de objetos e ações ligados às finanças, cujos correspondentes são exemplos. Por 

isso, que a premissa de Santos (2008d, p. 13; grifos do autor) de que ―quanto mais pequeno o 

lugar examinado, tanto maior o número de níveis de determinações externas que incidem 

sobre ele‖, ainda é válida neste meio técnico, pois a maneira como a finança é hoje 

mundializada (CHESNAIS, 2005) revela esse grau de complexidade. 

A presença dos serviços bancários realizados não apenas em agências e postos de 

atendimento bancários é um fato relacionado também às relações ontologicamente fundadas 

pela população com segmentos do varejo local. As relações de conteúdo subjetivo (como é o 

caso da pessoalidade, da hospitalidade) que a população mantém e/ou estabelece com o varejo 

local (farmácias, mercadinhos, lojas etc.), é visada e também aproveitada, usada pelos bancos 

(CONTEL, 2006). Todo esse condicionante serve para ampliarem-se os tentáculos bancários 

na captura do dinheiro nos mais variados recantos do espaço geográfico potiguar.  

Os bancos, para traçarem determinada estratégia de expansão territorial, têm a 

necessidade de conhecer as diferentes variáveis que acabam tendo, no lugar, peso 

significativo, já que visto (o lugar) como recurso. Daí ser levada em conta também a 

existência humana como variável mais complexa, ou são produzidas formas existenciais mais 

adequadas aos seus sistemas de ações, como aquelas ligadas ao consumo, à comodidade, a 

rapidez etc., das quais não escapa essa dimensão relacional entre o grupo e o local, ou seja, a 

identidade ontologicamente fundada nos lugares. Com isso, as bases (i)materiais ―[...] e 

políticas do mundo atual têm permitido uma revolução nas formas de circulação de dinheiro, 

criando assim novos modelos de acumulação‖ (SANTOS, SILVEIRA, 2002, p. 185), pois, 

 

essa relativa superioridade técnica e política do subsistema financeiro resulta 

num comando não apenas sobre a economia, mas também sobre as outras 

instâncias da sociedade, incluindo certamente o território. As expansões e 

retrações do sistema bancário nacional seriam, talvez, uma manifestação 

desse processo (SANTOS, SILVEIRA, 2002, p. 185-186).  

 

Conforme Barraclough (1987, p. 7), a aliança entre tecnologia e ciência fez surgir a 

criação de poderes ―[...] para transformar para sempre as bases materiais de nossa vida, em 
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uma escala inconcebível [...]‖. Assim, a expansão dos serviços bancários são reflexos e 

condicionantes do atual período histórico do espaço geográfico, pois constitutivos de normas, 

técnicas, ciência, informação e existência dos lugares, isto é, das variáveis do momento. Tudo 

isso fez com que se tivesse, com a evolução desses serviços, uma expansão de novas 

capilaridades e integração bancária e financeira do território.  

A heterogeneidade dos bancos e sua territorialização provocou uma dispersão dos 

serviços bancários, o que faz com que o sentido de território seja designativo não apenas do 

sentido material fixo, mas também do sentido de mobilidade, flexibilidade, multilocalidade, 

fluidez, marcado pelas relações dos agentes/atores bancários que projetam ações/poder na 

forma de serviços. 

Se em tempos passados os atores bancários tinham uma territorialização referenciada 

pelas agências, no período atual, através dos seus usos diversos dos lugares do território 

nacional, e em particular norte-rio-grandense, os mesmos ―ocupam‖ e usam o espaço, 

assumindo poder, decisões, já que o território enquanto dimensão do ser constitui-se 

socialmente de relações espaciais de controle (SACK, 1986) e das intencionalidades 

projetadas e constituídas. No Brasil, desde o desenvolvimento do processo de 

industrialização, a partir dos anos de 1930, e com a expansão dessas atividades nas décadas 

seguintes, expandiram-se também o sistema bancário, que continua em expansão até o atual 

período. 

Ao contrário do que muitos pensam, como é o caso de Loureiro (2011), os 

correspondentes não substituem as agências, mas complementam-nas, uma vez que existe 

uma relação de coexistência, no sentido de que esses fixos bancários, ao se instalarem em 

localidades onde há a presença de agências e postos bancários, não impedem o funcionamento 

destas, mas complementam-na. Mesmo nas cidades onde não há agências, esses canais estão a 

complementar agência(s) a qual àquelas cidades se relacionam. Evidentemente, que os bancos 

buscam abrir agências em áreas mais ricas, conforme apontam Burgess e Pande (2005, p. 

780): ―specifically, banks favor opening branches in richer areas, while state-led bank branch 

expansion programs tend to target poorer areas‖. [especificamente, os bancos favorecem a 

abertura de agências em áreas mais ricas, enquanto os programas de expansão de filiais de 

bancos liderados pelo Estado tendem a atingir áreas mais pobres]. Fato este evidenciado 

quanto à ―distribuição geográfica‖ (SANTOS, SILVEIRA, 2002, p. 189), das agências, 

postos, caixas eletrônicos e correspondentes no Rio Grande do Norte. 
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O uso do território norte-rio-grandense pelo sistema financeiro tem, portanto, esses 

arranjos locacionais ligados à financeirização da sociedade e dos lugares resultantes das 

combinações do desenvolvimento técnico, das novas tecnologias da informação, dos 

equipamentos de engenharia e informática em expansão ao longo das últimas décadas, que 

possibilitaram uma expressiva expansão das instituições bancárias e financeiras no território 

brasileiro (CONTEL, 2006) como um todo, apesar dos espaços vazios ainda existentes em 

relação a alguns fixos, como agências bancárias, mas preenchidos por outros mecanismos  

bancários, como os correspondentes.  

Todo um aparato técnico de telecomunicações e informação foi se instalando no 

território favorecendo a organização fluida do sistema financeiro e bancário, ao ponto de 

caracterizar o espaço geográfico atual constitutivo do ser social existente imprescindivelmente 

das finanças, dos bancos, pois ao longo desses últimos anos o Brasil, na busca pelo 

acompanhamento do movimento de um grupo empresarial e financeiro conhecido como 

mercado mundial, buscou incorporar ao território às ordens, às normas trajadas em ação 

ditadas pelo sistema financeiro global, lideradas pelo Banco Mundial e Fundo Monetário 

Internacional (FMI), adequando sua economia, sua sociedade e, portanto, seu território aos 

ditames dessa forma de racionalidade socioespacial
93

. 

Esta forma de existir amparada no modelo do sistema de mercado mundial, 

caracterizado pela fluidez acelerada de ordens, das ideologias, das mercadorias, do dinheiro 

(SANTOS, 2009a), condiciona uma nova situação geográfica aos territórios nacionais, 

possibilitando novas formas de consumo e de produção, e também novas desigualdades 

sociais e regionais (SILVEIRA, 2009a). Instala-se, com isso, um movimento socioespacial 

que condiciona comportamentos, já que os objetos e as organizações produzidos seguem a 

lógica de estratificação social, criando um vínculo, uma relação de coexistência entre circuito 

superior e circuito inferior. 

Um movimento que possivelmente explica a lógica da ―geograficização bancária‖ 

(SANTOS, SILVEIRA, 2002, p. 188) da qual o Rio Grande do Norte é partícipe, é a 

                                                           
93

 Como já se percebeu nesta pesquisa, o espaço de decisões nacional é constitutivo de relações que expressam 

os interesses das instituições exteriores de poder, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco 

Mundial e a Organização Mundial do Comércio (OMC), em que os governos locais passam a criar todo um 

sistema de ações e objetos com a finalidade de atender esses comandos vindos dessas instituições, dentre os 

quais a expansão dos serviços bancários e financeiros é parte, trajados de mecanismos de promoção de 

desenvolvimento local. Isso significa, que, enquanto elemento estruturante do circuito superior e do modo 

existencial que se vive no país (o modo capitalista), os bancos se deslocam atrás de garantias de acumulação, 

apropriando-se de lugares para o seu consumo e exploração. 
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progressiva busca de conquista de mercado, isto é, por clientes, processo este que vai desde o 

local-urbano, passando pela escala estadual e regional, materializando-se até a escala 

internacional. Essa expansão geográfica dos serviços bancários e financeiros, através das 

diversas estratégias bancárias implementadas territorialmente, evidencia a expressividade que 

essa sociedade de consumo (BAUDRILLARD, 2010) ganha cada vez mais, uma vez que é 

constantemente induzida e relacionada do ponto de vista de uma economia terciária, 

extremamente articulada e/ou amparada nos serviços bancários e financeiros. Isso significa 

que quanto mais uma sociedade se urbaniza mais ela precisa dos serviços (transportes, 

educação, saúde etc.) bancários e financeiros. Essa economia terciária, no Rio Grande do 

Norte começou a dinamizar-se a partir da década de 1960, gerando um novo processo urbano 

organizado pelas possibilidades de uma divisão do trabalho nova, pois como se percebe a 

 

[...] chegada da energia da hidroelétrica de Paulo Afonso, a melhoria do 

transporte rodoviário somada ao aumento do número de rodovias e acessos, 

a expansão dos serviços de educação e saúde pública, dos serviços bancários, 

e o concentrado processo de industrialização, patrocinados principalmente 

pelos incentivos administrados pela SUDENE, modernizaram algumas 

cidades do Estado (FELIPE, CARVALHO, ROCHA, 2006, p. 108).  

 

Essas cidades mais ―modernas‖ são aquelas, como se evidencia nos mapas anteriores, 

que concentram a densidade dos fixos bancários no estado, sobretudo os fixos bancários 

agências. Os elementos inerentes à lógica da dinâmica do sistema bancário e financeiro no 

Rio Grande do Norte concentram-se em áreas com níveis de rendimentos mais elevados, o 

que permite refletir sobre a relação entre desenvolvimento do sistema bancário e financeiro, 

pobreza e renda no estado, isto é, desigualdades socioespaciais.  

De uma forma geral, esse processo exclui a parcela da população pobre ou com renda 

insuficiente para atender as intencionalidades projetadas fazendo com que se tenha como 

principal característica no estado uma baixa intensidade do sistema bancário e financeiro 

caracterizada, dentre outros aspectos, pela reduzida cobertura espacial dos serviços bancários 

através de agências bancárias, mas marcado esse espaço, por uma povoação de 

correspondentes bancários com serviços restritos destinados, em grande medida, a essa 

população que é cada vez convidada a usá-los e autoatender-se através dos serviços prestados 

através do celular e do computador.  
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Isso representa uma marca geral da população: pouco atrativa para os serviços 

bancários ―ofertados‖ nas agências, muito embora o discurso do Estado e do sistema bancário 

seja de que a população está cada vez mais incluída nos circuitos dos serviços bancários e 

financeiros. Dessa forma, no Rio Grande do Norte, em particular, e no Brasil, em geral, a 

topologia bancária associa-se, em grande medida, às existências dos lugares manifestadas na 

expressão econômica dos mesmos, pois rentabilidade e lucro são o que interessa a esses 

atores. 

O que tem-se é uma restrição à capacidade dessa parcela da população potiguar e 

nacional, como um todo, quanto à participação de forma plena da atividade econômica, exceto 

pela capacidade de consumir certos produtos e serviços bancários de interesses dos bancos e 

do Estado
94

, o que limita as possibilidades dessa população sair da condição de pobreza e 

galgar para posições melhores nessa escala dolorosa e excludente de distribuição de renda 

característica do Brasil.  

É preciso concordar com uma observação já feita há tempos por Gunnar Myrdal e que 

ainda hoje é verificada na razão de ser da expansão geográfica dos serviços bancários: 

―studies in many countries have shown how the banking system, if not regulated to act 

diferently, tends to become na instrument for siphoning off the saving from the poorer regions 

to the richer and more progressive ones teturnes on capital are high and secure‖ (MYRDAL, 

1957, p. 28)
95

. 

São por essas razões que o uso do espaço urbano das cidades potiguares pelas diversas 

estratégias do sistema bancário caracteriza-se por uma especialização também do atendimento 

das classes sociais de baixa renda e a densidade desses canais naquelas cidades, cuja 

densidade econômica, populacional, técnica e política são maiores, o que revela, pois, a 

importância da forma-conteúdo espacial.  
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 ―A consideração do papel do Estado é importante. Seria, igualmente, prudente, dar também relevo ao papel 

das outras instituições, acima e abaixo do Estado. A ação concreta, inclusive sobre o território, se faz por 

intermédio dessas instituições ou organizações, formais ou informais. A própria explicação do desenvolvimento 

desigual no espaço encontra na dialética entre essas instituições e seus aparelhos uma de suas explicações. Aí 

também se insere o tema do planejamento, cujos feitos vão além da simples reprodução das forças produtivas, 

porque conduz à criação deliberada de forças produtivas novas, algumas das quais até então insuspeitadas‖ 

(SANTOS, 2005a, p. 130). 

95
 Tradução livre: ―estudos em muitos países revelam como o sistema bancário, quando não controlado para 

operar de maneira diferente, tende a transformar-se em instrumento que drena as poupanças das regiões mais 

pobres para as mais ricas e mais progressistas, onde a remuneração do capital é alta e segura‖ (MYRDAL, 1957, 

p. 28). 
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Em outras palavras, a instalação de novas agências bancárias no estado, quanto aos 

três bancos aqui considerados, sempre esteve relacionada às vantajes dos lugares, sobretudo 

ligadas à sua expressão econômica e infraestrutura territorial, ou à possibilidade do 

aproveitamento de estruturas herdadas. Isso significa que os atores bancários, mediante essas 

possibilidades estabelecem usos diferenciados do território potiguar. Por isso, ser um processo 

de ―preenchimento‖ e uso dos lugares com esses canais, plausível de análise mediante o 

recurso analítico ―território utilizado‖ (SANTOS, SILVEIRA, 2002, p. 247). 

Em Natal é possível encontrar centenas de pontos de ―prestação‖ de serviços bancários 

(correspondentes) dispersos logicamente em bairros da capital, em grande medida localizados 

nos bairros de maiores fluxos de pessoas e maiores possibilidades de rentabilidade econômica. 

Isso faz com que se encontre, na capital, a presença das agências bancárias cada vez mais 

direcionadas a clientes com rendas mais elevadas e, no estado, de uma maneira geral, a 

presença dos correspondentes enquanto expressão da associação direta entre esses elementos 

do circuito superior e aqueles elementos do circuito inferior. 

O desenvolvimento que se percebe localmente com essa prática de expansão dos 

serviços bancários é um movimento em ininterrupto processo, cuja expressividade é a 

demarcação de campo político e econômico-social de natureza bancária, o que gera o 

consumo e privilegia, cada vez mais, essa forma existencial. Uma fábula (SANTOS, 2010), 

que esconde a sua verdadeira face – a perversidade, no sentido de que esse desenvolvimento 

busca, a todo instante, esconder a heterogeneidade e a contradição do seu processo, em que os 

lugares são vistos e apreendidos por esses agentes como cenários, campo a serem preenchidos 

e usados por mecanismos (i)materiais, a fim de se redirecionar políticas públicas voltadas a 

interesses particulares. 

Enquanto existirem vantagens localizacionais, sobretudo as vantagens econômicas do 

lugar e uma massa de pessoas que possam ser exploradas a partir das condicionantes criadas 

globalmente, esses elementos do circuito superior da economia urbana terão suas ações para 

seus próprios fins, não havendo de fato o desenvolvimento local, mas sim exclusão como 

condição inerente a essa prática espacial de produção de existência e do que alguns autores 

chamam de produção capitalista do espaço (SANTOS, SILVEIRA, 2002; HARVEY, 2005; 

SMITH, 1998). 

Toda essa realidade evidencia que os lugares têm uma existência periódica própria, 

que, no atual período, é cada vez mais visada pelos atores sintagmáticos. Que a cada momento 
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passa a ser de interesse da (re)produção dessa forma existencial global que a sociedade busca 

perpetuar a cada momento.  

O momento que se vive com relação à expansão dos serviços bancários é marcado 

pelo estabelecimento, apropriação e controle de parte da população e dos lugares em geral por 

alguns bancos, o que evidencia mais as vulnerabilidades as quais os lugares estão submetidos 

e as flexibilidades dos mesmos. Os lugares são, pois, nessa lógica, centros de atrações dos 

investimentos bancários, que os transformam em gabinetes de viabilização de suas 

intencionalidades, tendo no Estado um elemento importantíssimo, já que essa ideologia do 

desenvolvimento não apenas em larga escala, como afirma David Harvey, mas também em 

escala local, não pode acontecer ―[...] sem que o governo local (ou a coalizão mais ampla de 

forças que constitui a governança local) ofereça como estímulo, um pacote substancial de 

ajuda e assistência‖ (HARVEY, 2005, p. 175). No caso bancário, como já se percebe, uma 

dessas ajudas foi a flexibilidade normativa (CONTEL, 2006), juntamente com as 

possibilidades técnicas e existências de cada subespaço. 

Isso criou todo um conjunto de desdobramento de possibilidades para os bancos, em 

que o espaço, mais do que nunca, para esses agentes se tornou uma variável significante. Se 

por um lado o Estado busca combater a pobreza e a desigualdade, por outro arrasta também 

essa possibilidade de superação de crises pelas quais a forma existencial encontra-se, em que 

os bancos tornam-se agentes mediadores nesse processo, onde se cria cooperação e 

concorrência, incorporação de trabalhadores e segmentos do mercado varejista, combinações 

espaciais que tem por trás o elemento central a (re)organização territorial do sistema bancário, 

baseado em formas de expansão dos seus serviços, através de diversas possibilidades 

(re)criadas. 

O arranjo organizacional-(i)material dessas possibilidades estratégicas  bancárias no 

Rio Grande do Norte e no Brasil como um todo representa, pois, um ―domínio do espaço‖ 

(DIAS, LENZI, 2009, p. 115), ou como diria Contel (2006, p. 286), ―a finança se entroniza 

como principal variável do atual período histórico, e passa a comandar as regiões segundo 

suas vicissitudes‖, ilustrando um modelo que serve para alcançar escala, participando dele 

tanto bancos públicos e privados.  

Apesar disso, essa dinâmica bancária pouco contribui para melhoria da rede urbana do 

estado, no sentido de que ainda as localizações dos fixos de serviços mais complexos 

(agências bancárias) se dispersam naquelas cidades historicamente ―polarizadoras‖ 
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demonstrando, assim, aspectos de uma urbanização concentrada (CLEMENTINO, 2003). Isso 

significa que as diversas dinâmicas urbanas presentes em uma determinada formação 

socioespacial, ―são diferenças que resultam da forma como o território é usado‖ (SANTOS; 

SILVEIRA, 2002, p. 196). No caso bancário é um momento de um processo que indica como 

os diferentes tipos de dinheiro fluem no território potiguar e como os diferentes tipos de 

serviços bancários se dispersam espacialmente, mostrando a existência de uma diversidade de 

pontos de operação no território. 

Considera-se toda essa dinâmica de expansão dos serviços bancários como uma 

mercadoria a ser vendida à população. Uma ideologia do consumo adotada pelo sistema 

bancário e financeiro para alcançar um número cada vez maior de consumidores. Uma ação 

estratégica coordenada, a partir de experiências vantajosas em todo o planeta, que cria novas 

formas de consumo e acabam por ser novas e sofisticadas lógicas de exploração e manutenção 

da pobreza.  

A facilidade em torno do acesso ao crédito a qual a expansão dos serviços bancários se 

liga, somado à força da propaganda e ao incentivo do Governo Federal, favorece o aumento 

do consumo e a milhares de brasileiros a contraírem dívidas bancárias. Isso faz lembrar 

Santos (2010, p. 56) para quem ―o consumo tornado denominador comum para todos os 

indivíduos, atribui um papel central ao dinheiro nas suas diferentes manifestações; juntos, o 

dinheiro e o consumo aparecem como reguladores da vida individual‖.  

Dessa forma, essa territorialização dos serviços bancários e financeiros é causa e 

consequência também de um processo verificado no Brasil em geral, e no Rio Grande do 

Norte em particular, a partir dos anos dois mil: o ―milagre da compra‖ (BAUDRILLARD, 

2008, p. 170), que possibilita aos indivíduos a realização imediata de desejos através do 

crédito
96

 e constituírem-se automaticamente em dependentes de canais bancários e financeiros 

para quitar tais dívidas ou adquirí-las, sendo os diversos tipos e topologias de canais bancários 

no estado norte-rio-grandense exemplos disso. 

Por fim, todo esse processo tem como elemento imprescindível o espaço. Por mais que 

a tendência dos serviços bancários seja autorrealizar-se pelos próprios clientes e/ou 

consumidores bancários, um elemento primordial sempre estará relacionado à dispersão de 
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 ―Comprar a crédito equivale à apropriação total de um objeto por uma fração de seu valor real. Um 

investimento mínimo para um lucro grandioso. As prestações se esfumam no futuro, o objeto é como que 

adquirido ao preço de um gesto simbólico‖ (BAUDRILLARD, 2008, p. 170). 
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objetos e ações na composição da situação forjando novos arranjos funcionais e locacionais. 

O processo de expansão dos serviços bancários, a exemplo de outras práticas espaciais 

empresariais e institucionais dadas através de um arranjo espacial multilocalizado evidencia 

que, no atual período, momento situacional geográfico porque passam os lugares, o Lugar é 

cada vez mais cobiçado a desempenhar papel importante nessa insistência neoliberal 

(RELPH, 2014, p. 21) da busca pela eficiência global de ganhos, de lucros e unificação dos 

tempos. Assim, A concepção de espaço a ser ―preenchido‖ e usado, é o fundamento da 

territorialização de sistemas de objetos e sistemas de ações por parte das instituições bancárias 

e do Estado. O espaço como dimensão a ser suprida por materialidades é sustentáculo de atos 

dos atores sintagmáticos na trama constitucional da integração bancária do território. 
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C O N C L U S Ã O 

 

 

Mediante toda a discussão envolvendo a problemática desta pesquisa e o objetivo 

proposto possibilitou-se concluir que a manifestação do processo de territorialização dos 

serviços bancários e financeiros verificada no estado do Rio Grande do Norte é um processo 

que não se realiza sem as diferenças existenciais dos lugares, isto é, sem as condições 

objetivas e subjetivas constitutivas do conteúdo espacial. Ao mesmo tempo, é uma prática 

espacial realizada por parte de três atores da utilização geográfica desses lugares, que mais se 

destacam no uso do território norte-rio-grandense, (Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal e Banco Bradesco), a partir do aproveitamento dessas condições e da criação de novas 

demandas de consumo de seus serviços e produtos bancários. 

Como se percebeu, ao longo de todo o trabalho constitui-se de um processo estratégico 

locacional de sistemas de fixos bancários, que visam e priorizam aqueles lugares de dispersão 

geográfica desses arranjos locacionais, cuja configuração geográfica é um território integrado 

por esses mecanismos de ―prestação‖ de serviços e produtos bancários, expresso em áreas de 

densidade e de rarefação quanto à presença dos mesmos nas diferentes cidades e municípios 

do estado.  

Visando a espacialidade enquanto abrigo existencial da sociedade, isto é, 

intencionando a maneira existencial dos lugares dada pelo conteúdo social, econômico e 

político dos mesmos, os atores bancários configuram uma existencia territorial caracterizada 

por uma prática espacial que tem os lugares como recurso, já que a finalidade é a obtenção de 

lucros, através do uso e/ou criação de formas-conteúdo para tal finalidade e do discurso de 

promoção de desenvolvimento e inclusão da população. 

Constatou-se também, que, como o espaço geográfico norte-rio-grandense é formado 

de objetos bancários e financeiros (agências, postos de atendimento bancário, caixas 

eletrônicos e correspondentes), por exemplo, essa materialidade não chega a determinar a 

natureza da integração bancária do referido estado. São os próprios lugares que autorizam ou 

não a presença e funcionamento de um ou de outro desses canais, o que evidencia que é o 

espaço geográfico condição sine qua non da dispersão geográfica dos mecanismos de usos por 

parte dos seus elementos.  
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Isso significa serem os diferentes 167 municípios norte-rio-grandenses fatos, fatores e 

instâncias da lógica, dispersão e utilização desses fixos bancários integradores dos serviços 

bancários no Rio Grande do Norte e, que essa lógica de instalação das coisas e da realização 

das ações, confunde-se com o processo histórico, no sentido de os canais mais sofisticados 

(agências bancárias) localizarem-se naqueles espaços historicamente mais expressivos do 

ponto de vista econômico, técnico, político e social. 

Do ponto de vista da ação maior que envolve todo esse processo de territorialização 

dos serviços bancários, verificada no estado, a ordem espacial expressa é a intencionalidade 

do processo, pois carrega em seu bojo um ―[...] processo pelo qual ação e objetos se 

confundem, através do movimento permanente de dissolução e de recriação do sentido‖ 

(SANTOS, 2009a, p. 25), cujo arcabouço normativo envolvendo toda essa prática espacial é 

representativo. Isso porque, já frisou Santos (2009a, p. 90), ―[...] a noção de intencionalidade 

não é apenas válida para rever a produção do conhecimento, [...] é igualmente eficaz na 

contemplação do processo de produção e de produção das coisas, considerados como um 

resultado da relação entre o homem e o mundo, ente o homem e o seu entorno‖, entre os 

bancos e os lugares. 

Assim, a distribuição espacial da atividade bancária no Rio Grande do Norte, 

expressão geográfica decorrente do processo de territorialização do arranjo locacional dos 

serviços bancários é fruto de uma competitividade espacial, que no atual período do espaço 

geográfico, caracteriza-se pela disputa espacial por parte, sobremaneira, de três instituições 

bancárias e financeiras nacionais: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco 

Bradesco, que, com o aval do Estado, buscam disputar a grande massa de pobres e as 

possibilidades dos lugares antes não ―incluídos‖ nos circuitos dos serviços bancários e 

financeiros, cuja busca por um lucro exacerbado configura territorialmente todo um sistema 

técnico de ―democratização‖ dos serviços bancários, do qual os correspondentes representam 

esta última forma de expansão geográfica dos bancos na constituição do território e na sua 

integração bancária e financeira. 

Esse fato evidenciou a segmentação socioespacial a partir da ordem locacional da 

dispersão dos fixos bancários no estado, cuja configuração espacial, dada por áreas de 

densidade e de rarefação dos canais presentes, é o resultado da lógica locacional dos atores 

bancários, que têm buscado sempre as localidades que possam atender mais satisfatoriamente 

suas âncias lucrativas, maximizando seus lucros. Assim, a existência dos lugares é a condição 

fundamental da expansão da busca pelos lucros bancários e da sua racionalidade estratégica 
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manifestada em diferentes arranjos locacionais de canalização do fator renda desses atores da 

economia urbana.  

Nesse processo, toda uma busca estratégica envolvendo o espaço, se configurou em 

que territorializar os lugares e a sociedade se tornou uma premissa das principais instituições 

bancárias do país hegemônicas no estado: Banco do Brasil, Banco Bradesco e Caixa 

Econômica Federal, num intenso processo de expansão territorial de suas ações, através da 

incorporação de novos instrumentos financeiros incorporados ao território (SANTOS, 

SILVEIRA, 2002, p. 195), fazendo com que as formações socioespaciais de cada fração 

política do território norte-rio-grandense, em seu estágio atual, disponham de toda uma oferta 

compulsória de mecanismos estratégicos de acesso ao consumo e serviços bancários e 

financeiros. 

Percebeu-se com esse processo, que no Rio Grande do Norte, a configuração territorial 

em curso resulta da ação cada vez mais intensa entre atores hegemônicos e não 

hegemonizados, isto é, de práticas espaciais configurativas de um território como norma e de 

um territótio normado, em que os primeiros em consonância com o Estado reestruturam e/ou 

redefinem os lugares, no sentido de, estrategicamente, dispersarem espacialmente objetos e 

ações com vista a atenderem seus interesses, configurando dinâmicas e processos geográficos 

diversos.  

Aliás, isso é uma característica do estado norte-rio-grandense desde o início do seu 

processo de formação territorial, cujas ações voltadas para o externo tinham nas 

possibilidades dos lugares a dispersão de mecanismos obediente a uma racionalidade 

estratégica direcionada para fora do estado, conforme dá pistas disso Andrade (1981), quando 

aborda a produção do espaço norte-rio-grandense, como se evidenciou com o processo que 

levou essa integração bancária desse estado. Daí o entendimento que o território potiguar 

exige para sua compreensão, enquanto uma formação socioespacial que tem nos processos 

bancários e financeiros parte de sua explicação, não se limitar apenas a sua configuração 

territorial, mas ter sido preciso levar em consideração as novas relações socioeconômicas que 

se estabelecem na combinação das variáveis existenciais da sociedade contemporânea 

constitutivas dos lugares e, consequentemente, do território dadas pelos eventos que se 

instalam. 

Território este conforme se percebeu ―[...] entendido como o território [sendo] usado, 

não o território em si‖ (SANTOS, 1999, p. 8). Ou seja, encarado como uma totalidade em 
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totalização (SARTRE, 2002), cuja natureza deve ser buscada na forma como a sociedade 

existe, se refaz, reproduz-se; nos projetos de sociedade configurados pelo Estado em 

concomitância com a esfera econômica e sua relação com os lugares, uma vez que disso 

resultam as diferenças e semelhanças dos lugares. 

A espacialidade dos arranjos locacionais dos fixos bancários das três instituições 

bancárias analisadas possibilitou identificar a presença bancária de duas principais praças 

bancárias e financeiras no estado potiguar, isto é, a cidade do Natal e Mossoró. Implícito a 

essa distribuição desses fixos bancários no referido estado, há, por um lado, toda uma 

dinâmica urbana e de certa forma regional, no sentido de que a evolução espacial dessas 

materialidades propulsoras de sistemas de ações e interações espaciais teve sempre, ao longo 

do tempo, Natal como ponto de concentração. A concentração da atividade bancária nessa 

cidade, bem como naquela (Mossoró) evidencia o sentido e natureza das dinâmicas 

existências desses espaços, bem como dos demais, já que também os fixos bancários e seus 

fluxos são indicadores de desigualdades socioterritoriais. 

O aumento do consumo concomitante à desburocratização financeira, através dos 

novos canais de oferta de serviços bancários e financeiros, como é o caso dos correspondentes 

favoreceu a expansão geográfica dos bancos, uma vez que é notória a grande quantidade de 

empresas, sobretudo do comércio varejista e de prestação de serviços outros, como os 

Correios e lotéricas atuando como correspondentes ―bancários‖ no estado, especialmente a 

partir do início dos anos 2000. 

Dessa forma, aliado aos programas sociais federais, que de uma forma ou de outra 

buscam inserir a população nos circuitos creditícios e, portanto, bancários, esses novos canais 

de distribuição de serviços bancários e financeiros fluidificaram-se territorialmente, em 

particular nas pequenas localidades do estado, fazendo com que grande parte da população 

passasse a ter acesso aos básicos serviços de redes bancárias e, com isso, dinamizem o setor 

econômico local, mediante o consumo propagado desses serviços e aquecimento do comércio, 

como fica evidente em depoimento de funcionário de uma agência dos Correios do interior do 

estado: ―o correspondente bancário nos correios tem uma grande importância para a 

população. Muitas pessoas não tinham acesso ao banco. Hoje ficou muito mais fácil! O 

dinheiro fica na própria cidade. Antes era preciso se deslocar para outra cidade. Com isso, a 

cidade só tem a ganhar‖. 
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Apesar disso, vale ressaltar que toda uma ideologia, portanto, é difundida com esses 

fixos, desde a propagação de ―facilidades‖ de acesso à realização de serviços bancários, ao 

crédito consignado que visa, sobretudo, os aposentados, à dinamização da dinâmica 

econômica dos lugares em particular e do estado em geral, pois tais ações impostas pelo 

sistema financeiro não chegam a gerar diretamente um desenvolvimento social e econômico 

nos lugares, uma vez que muitos cidadãos encontram-se na inadimplência e na ideologia do 

consumo conspícuo (VEBLEN, 1965, p. 74). 

A distribuição espacial da atividade bancária no estado do Rio Grande do Norte é fato 

e fator dos processos que levam à normatização e à tecnificação do território, pois 

funcionando como ramificações das redes bancárias que concorrem desesperadamente para 

absorver as formas-conteúdos dos lugares, esses agentes do circuito superior da economia 

urbana (os bancos) criam um sistema de objetos e de ações responsáveis por uma 

geograficização bancária expressa na dispersão locacional de canais bancários, integrando 

bancária e financeiramente o estado potiguar, a partir dos lugares onde se instalam e usam. 

O trabalho evidenciou também a problematização da relação entre a conformação do 

território potiguar quanto à ordem locacional dos canais bancários dispersos nos diversos 

municípios do estado e o papel do Estado na gestão das políticas públicas sociais e sua relação 

com esse processo de expansão dos serviços bancários e os direitos de cidadania. Como 

apregoa o Banco Mundial ser a inclusão bancária da população de baixa renda um direito à 

cidadania, as diferentes topologias bancárias presentes no território potiguar evidenciam, 

juntamente com os depoimentos colhidos, essa relação do que costumam chamar de inclusão 

bancária, mediante a capilaridade da gama de serviços bancários dispersos espacialmente no 

país, em geral e no Rio Grande do Norte, em particular:  

 

Nesse contexto, essa expansão bancária para todos os recantos do Brasil foi uma 

grande estratégia que veio pra ficar, pois além de captar uma gama de recursos 

(financeiros) de regiões desassistidas para o banco, contribuiu para um dos 

aspectos mais relevantes de uma instituição financeira: a inclusão bancária 

(conquista de novos clientes)
97

. 

 

                                                           
97

 Trecho de depoimento colhido junto a uma agência do Banco do Brasil S. A., localizada na cidade de São 

Paulo/SP, através de questionário aplicado a funcionário deste estabelecimento bancário, via e-mail, em 2015. 
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Ou seja, todo o sistema de ações estratégicas bancárias que visam o conteúdo 

existencial dos lugares: população desprovida de serviços bancários e financeiros, as 

possibilidades técnicas, normativas, econômicas e culturais – é imbuído do discurso da 

inclusão cidadã, pois a finalidade central desse processo configura-se na conquista de novos 

clientes. Pelo que se conhece da palavra conquistar (apossar-se, dominar, alcançar, conseguir, 

controlar etc.) não revela outra coisa, esse processo, senão territorialização, disputa bancária 

pelo controle de usos de formas-conteúdo, de espaços que ofereçam lucro e/ou possibilidade 

para tal, pois é assim que ocorrem as formas de apropriação dos lugares pela dinâmica 

bancária, em particular, e capitalista, em geral. E aí, há de se questionar sempre, como Santos 

(2007a): há cidadania neste país? Sendo a resposta não, já que, por esse e outros fatos, ―em 

lugar do cidadão formou-se um consumidor, que aceita ser chamado de usuário‖ (SANTOS, 

2007a, p. 25; grifos do autor). 

Isso fica mais evidente, porque no capitalismo, a reprodução da vida cotidiana, a 

existência humana, vincula-se às condições materiais e imateriais produzidas pelos seres 

humanos em suas relações sociais diversas, cujas mercadorias e o dinheiro são prerrogativas 

indispensáveis, às quais os serviços bancários estão intimamente relacionados. Daí o sistema 

bancário ter como fonte permanente a preocupação em criar infraestruturas bancárias e sociais 

as quais sustentem a circulação dos seus produtos e serviços expandindo, com isso, o seu raio 

de uso dos lugares e, pois, sua dinâmica de acumulação. Fato que revela a geopolítica 

bancária ligada à ―geopolítica do capitalismo‖ (HARVEY, 2005, p. 27), do qual os lugares e 

seu conteúdo existencial, ou seja, a dimensão espacial e temporal é a condição, o recurso 

imprescindível. 

A dinâmica da expansão geográfica dos serviços bancários verificada no Rio Grande 

do Norte apropria-se intensamente da dimensão espacial, de lugares e formas-conteúdos 

específicos utilizando-os, não apenas para sua reprodução, mas, intencionalmente para a 

ampliação dos lucros e, possivelmente, para a superação de suas crises e ampliação de sua 

ação frente aos segmentos bancários, expandindo-se através das possibilidades e 

transformações de caráter técnico e organizacional em escalas espaciais diferenciadas, o que 

configura, essas expansões, desigualdades geográficas quanto à densidade dos arranjos 

locacionais dos canais de difusão desses serviços e produtos bancários no estado. 

Toda essa discussão evidenciou a importância que o espaço e o tempo têm na 

existência humana, pois ―[...] são categorias básicas da existência humana‖ (HARVEY, 2014, 

p. 187; KANT, 2001) expressas nos processos locacionais de (re)produção dos elementos do 
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espaço geográfico, já que os lugares são recursos. São por elas que objetos e ações são 

elaborados para possibilitar a expansão desses elementos e a integração espacial dos lugares 

mediante os usos intencionados sendo, pois, a territorialização dos serviços bancários e 

financeiros verificada no Rio Grande do Norte exemplo disso.  

As manifestações técnicas, normativas, políticas e existenciais condicionantes da 

expansão geográfica dos serviços bancários e financeiros são inerentes à natureza estrutural, 

espaço e temporal de cada momento, o que constitui geografias diversas, expressas na ordem 

espacial dos fixos bancários. À frente desse processo encontra-se o Estado, que, genuinamente 

de classe, promove e favorece com seus mecanismos normativos e infraestruturais a 

organização dessas infraestruturas bancárias dispersas geograficamente pelos territórios. 

Utilizou-se o conceito de território para representar esses usos dos lugares potiguares, 

cujas intervenções bancárias são rearranjadas, adquirindo novos sentidos e novas dinâmicas, 

pois conforme já afirmou Santos (2000a, p. 22), o território não é por si um conceito, mas, 

―[...] só se torna um conceito utilizável para análise social quando o consideramos a partir do 

seu uso, a partir do momento em que o pensamos juntamente com aqueles atores que dele se 

utilizam‖, como é o caso dos atores bancários.  

Essa proposta chama a atenção para o fato da relevância da dimensão espacial na 

(re)produção da acumulação do capital, no sentido de permitir compreender os lugares, na 

situação histórica do momento, como arena de disputa de atores (bancários), transformando-

os em territórios, através da dispersão locacional de seus fixos e usos de formas-conteúdos aí 

presentes. 

Por fim, os lugares nunca foram um campo nivelado em que a (re)produção de certos 

elementos, neste caso os bancos, pudessem estabelecer, com os mesmos mecanismos 

estratégicos, o seu domínio. Os lugares foram e continuam sendo formas-conteúdo variadas, 

existencialmente e disso está a depender a ordem locacional dos tipos de fixos e fluxos nos 

mesmos, nos diferentes momentos, sendo a construção estratégica dos elementos mais 

proeminentes os usos dos mesmos, configurando o território como variável da acumulação 

dos lucros. Essa diferença espacial que condiciona ação e objetos serem dispersos 

geograficamente deveria ser a condição das ações do Estado na promoção de mecanismos de 

cidadania e não apenas estímulo ao consumo e reprodução dos atores hegemônicos. 
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