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1. A economía transacional e as regiões metropolitanas no segundo 
pós-guerra 

 
No terceiro estágio do desenvolvimento do capitalismo, assim como ocorreu nos 
países desenvolvidos, as atividades transacionais da economía urbana dos países 
dependentes, entre os quais o Brasil, vem se concentrando nas metrópoles que 
ofereceram (e oferecem) as melhores condicoes para a acumulaeao do capital 
(Frank, 1978), sendo mesmo responsáveis pela aeeleração do seu processode 
metropolizacao (Claval, 1981). 

 
Entre elas, as atividades de tomada de decisáo as mais fortemente liadas aos 
recentes sistemas de comunicacáo e informação, buscando a melhor eficiencia e 
rendimento desses equipamentos em proveito da organizacáo económica 
oligopolistica mundial (Furtado, 1973), previlegiam os Centros Metropolitanos 
(Gottmann, 1979). 

 
Neles, o capital técnico desenvolve urna esfera de lucro ñas relações espaciáis, 
prestando um novo tipo de servico, parte imprescindivel do processo produtivo, 
que gera um valor espacial-a mais-valia relacional ou composta (Silva, 1985). 

 
Assim, a transacionalização do capitalismo, vem influenciando, desde os fins da 
década dos 50, a revitalização e reorganização destes micro-espaços. Neles o 
complexo corporativo de atividades transacionais (Stephens, 1982) se organiza 
também para os encontros pessoais definidores das tomadas de decisáo e de 
comando (Claval, 1981). 

 
Embora o complexo organizacional — que forma o sistema total da economia —, 
nao seja literalmente comandado a partir dessas sedes ou pontos de controle, as 
aeóes deliberadas iniciáis de mudancas sao gerenciadas a partir deles (Borchert, 
1978). Todas as empresas levam adiante as funções de produção, o consumo, a 
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poupanea. Porém as grandes empresas sao as mais preeminentes no processo 
de alocação dos pontos de controle. 
 
A economía transacional metropolitana e, portante, dominada por um número 
relativamente pequeño de grandes organizacoes públicas e privadas, que 
previlegiam as regiões metropolitanas (Harper, 1982; Borchert, 1978) e também 
algumas cidades nodais (Stainback e Knight, in Cohén, 1982), que sao seus 
pontos de controle ou centros transacionais. E nos seus escritorios que se 
determinam desde as modificações na produção do espaço da naeao até a 
estruturacáo interna das cidades. 

 
Projetando a imagem imponente da sua forca económica no "sky-line" vertical dos 
centros urbanos, essas atividades, instaladas sobretudo nos escritorios dos 
arranha-céus, representam o "hardware" da economia transacional. 

 
Contudo, a comunidade de negocios nao é autocontida. Sua vitalidade e 
viabilidade sao representadas pelo "software" dos fluxos transacionais, 
especialmente os de longa distancia (viagens aéreas, comunicações por telex, 
etc.) cuja expansao, ñas últimas décadas, vem inte graúdo toda a rede urbana 
brasileira, reforçando nossa participação na "aldeia global" (prevista por 
Macluhan). 

 
Não só no Brasil, o período pós-60 é marcado pela tecnização e cientifização na 
produção do espaço, tanto rural quanto urbano (Santos, 1984), só possíveis com a 
implantação dos novos sistemas de telecomunicações e de informação pelo 
Estado (Lojkine, 1976). Também as sedes desse controle e os próprios sistemas 
urbanos se alteraram, profundamente marcados pelo nexo financeiro (Santos, 
1984). 
 
É de nosso interesse compreender a importância relativa dos pontos de controle 
ou centros transacionais do espaço brasileiro. E, sobretudo, o da Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP), que pela sua posição-"relais" ou de base 
intermediária do sistema capitalista dependente brasileiro, assegura, ao mesmo 
tempo, a interiorização gradual da economia e da reprodução, no pais, da 
polarização que caracteriza a relação dominação-dependència no plano 
internacional (Dowbor, 1981). 
 
Procuraremos responder a algumas questões fundamentais: 
 
l) quais as mudanças ocorridas nos padrões geográficos dos centros transacionais 
ou pontos de controle no período pòs-segunda guerra?  
 
2) quais os fatores que as modelaram? 
 
3)'qual a importância relativa atual dos principais centros transacionais do espaço 
brasileiro?  
 



4) qual o papel das regiões metropolitanas no controle da economia transacional 
brasileira?  
 
5) qual a participação da RMSP nesse processo? 

 
2. O quadro sócio-econômico brasileiro no período 1968-84 

 
Buscando a periodicidade da "modernidade" recente do novo espaço tècnico-
científico (Santos, 1985), ligado ao processo de expansão do sistema transacional 
das atividades urbanas, adotamos o intervalo 1968-84. Ele corresponde ao 
contexto histórico das complexas alterações do nosso quadro sócio-eeonômico 
conhecido por "milagre brasileiro", sendo 1968 o seu ponto de partida económico, 
enquanto que 1964 è o seu ponto de ruptura política (Singer, 1982). 
 
Na vigência desse período, o regime autoritário promoveu mudanças institucionais 
profundas para atender às necessidades emergentes do processo de 
desenvolvimento capitalista "dependente" ou de "desenvolvimento associado" do 
pais. A nova divisão internacional do trabalho reservou-nos a participação de 
"entreposto industrial", garantindo o Estado segurança estratégica às subsidiárias 
das multinacionais, cujas linhas de produção, ligadas aos maiores projetos de 
economia por ele programados, bem como aos novos ramos de bens 
intermediários, de capital e duráveis, destinam-se sobretudo à exportação 
("exportar è o que importa"). Assim, dá-se o reforço da hegemonia da grande 
empresa (quase sempre estatal e estrangeira), determinando a plena 
monopolização da economia. 

 
Ao mesmo tempo, dado o retrocesso da substituição de importações, vitais 
setores de tecnologia avançada passam a depender do exterior, em troca de 
"serviços" do capital ou "knowhow" tecnológico, pagos com a divida externa. 

 
A intima relação entre as políticas de industrialização e urbana levou o Estado a 
criar, nas metrópoles, as externalidades e o remanejamento do espaço urbano 
que ai permitem a acumulação do capital. O conglomerado transacional se 
expande favorecido pela tecnologia organizacional e das comunicações que o 
Estado patrocina (EMBRATEL, criada em 1967, ampliação da rede e do número 
de canais de TV, mercado da informática, etc.) favorecendo a rapidez da tomada 
de decisões (Davidovich, 1984), e beneficiando principalmente o setor transacional 
da economia metropolitana2. 

 

                                                 
2 Como setor transacional queremos nos referir ao conjunto de serviços que tratam com papéis, 
ideias, gestão, decisão, pesquisa em órgãos privados ou públicos da economia (Harper, 1982). 
Correspondem àqueles que Gottmann (1961) destacou do setor terciário, classificando-os no setor 
quaternário e Abler e Adams (1977) no setor quinàrio (ambos em KELLERMAN, 1984), enquanto 
que outros consideram-no como terciário superior (Rochefort, 1976 e outros) ou no circuito superior 
da economia urbana (Santos, 1977). 
 



As políticas de caràter interurbano conduzem à consolidação de um conjunto 
hierarquizado de cidades, como componentes espaciais de estratégias de 
desenvolvimento, previlegiando as regiões metropolitanas. De outra parte, o 
programa de cidades de porte médio e de poios de desenvolvimento provoca a 
difusão de padrões de modernização e a reprodução ampliada do capital em 
regiões menos favorecidas. 

 
As mudanças institucionais do "modelo económico brasileiro" provocam uma 
considerável concentração social e espacial da riqueza, que se reflete em formas 
desiguais de ocupação do espaço urbano — da flagrante segregação urbana à 
profunda desigualdade da distribuição de infra-estruturas e benfeitorias de todas 
as ordens, tanto no espaço interno quanto externo das nossas aglomerações 
(Santos, 1984). Nelas, a periferização das massas assalariadas e sub-
assalariadas, — mão-de-obra de reserva das grandes empresas — é forçada 
tanto pela pressão social provocada pela revolução capitalista no campo, quanto 
pelas políticas privada e pública do capital imobiliário, O consumo de lugar no 
espaço urbano è determinado, sobretudo, pêlos esquemas acionados pelo BNH, o 
mais importante agente do sistema financeiro do Estado. 

 
O programa extensivo de captação das poupanças populares, visando a 
ampliação do crédito para favorecimento, entre outros objetivos, de todos os 
consumos, — da casa ao eletro-domèsticos —, provocara a espacialização quase 
generalizada da rede bancária. Amplamente institucionalizados e difundidos pela 
propaganda maciça dos meios de comunicação de massa, os bancos garantirão, 
ao mesmo tempo, a fluidez do capital e a presença ubíqua do Estado (Santos, 
1984). 
 
Contudo, a partir dos anos 75, atingiu-se um auge conjuntural, que não pode ser 
mantido a longo prazo desde que a economia tornou-se cada vez mais variável. 
Nesse contexto, o setor público lançou-se em planos de desenvolvimento regional 
e de infra-estrutura para favorecer o grande capital empresarial, aplicando 
inversões a longo prazo provindas de empréstimos externos. 
 
O comportamento do consumo afetou a demanda efetiva, aumentando a tensão 
inflacionária. Já os bancos recebiam os fundos acumulados pelas empresas e 
pelas poupanças individuais, mas a multiplicação de recursos era menos elástica 
que a demanda de créditos. 
 
Dadas as dimensões do seu mercado, as regiões metropolitanas vêm sendo as 
mais afetadas pela políticas salariais vigentes, pela dinâmica da política de 
exportação de manufaturados, pela drenagem do capital para o exterior, pêlos 
conflitos crescentes por trabalho, moradia, poder social, que se dão no seu 
espaço. Porisso, sobretudo no triângulo das R. M. São Paulo/Rio de Janeiro/Bel  
Horizonte, com mais de 25 milhões de habitantes, se forjará a resistência pela 
preservação do parque industrial nacional, consolidação do mercado interno, 
maior participação política da sociedade, liderada pelo empresariado liberal, que 



arregimentou as massas nas "Diretas já", levando à abertura da rígida estrutura 
política autoritária (Davidovich, 1984). 
 
Finalmente, as medidas adotadas no pacote económico da Nova Reforma 
Monetária, decretada a 27/02/86, vêm configurar o encerramento ou, pelo menos, 
a alteração desse ciclo conjuntural. Acreditamos, por conseguinte, que o período 
de pesquisa proposto esteja se fechando com essas novas circunstâncias, 
lembrando que "a evolução de cada estrutura em particular afeta a totalidade das 
estruturas no espaço" (Santos, 1985). 
 

3. O procedimento metodológico e as fontes de pesquisa 
 

As metodologias para o estudo da organização do espaço baseadas na expansão 
das atividades transacionais adotam critérios que se referem: à distribuição do 
emprego não produtivo (Stephens, 1982; Cohen, 1979); à localização das funções 
transacionais (Harper, 1982); à localização das funções transacionais específicas 
de tomada de decisão e de controle do sistema económico (Stephens, 1982), 
especialmente aquelas das sedes das maiores empresas financeiras e não-
financeiras(Borchert, 1978).  
 
Há também metodologias que permitem observar mecanismos da circulação de 
pessoas e/ou fluxos dos sistemas de comunicação e informação (entre outros, 
Goodard e autores suecos, pioneiros dessas pesquisas, in Cohen, 1979), 
permitindo portanto uma aproximação da dinâmica do processo. Apesar do 
interesse oferecido por estas últimas, pretendendo oferecer apenas o quadro da 
importância relativa dos centros transacionais, apoiamo-nos em Borchert, 
sobretudo pela clareza da orientação teórica buscada em Harvey. 
 
Procurando estabelecer o sistema de relações na economia da sociedade atual, 
Harvey (1973, in Borchert, 1978) evidencia que, entre as áreas de localização dos 
recursos produção/consumo/ poupança/desperdício, há conjunções ou pomos de 
controle. Localizam-se ai as grandes empresas do sistema económico, que são 
proeminentes pela sua importância na organização de grande parte do sistema, 
trazendo também a agregação de múltiplas fontes menores. Assim os endereços 
de suas sedes tendem a dominar o processo de localização dos pontos de 
controle da geografia económica da nação. 
 
Assim, a distribuição espacial do sistema de alividades transacionais de tomada 
de decisão apoiou-se portanto, na localização das sedes sociais das 1.000 
maiores empresas brasileiras não financeiras do pais, e de todos os bancos e 
instituições de intermediação financeira, publicadas no "Quem é quem na 
economia brasileira", que a revista Visão vem lançando desde 1965.(*)3 

                                                 
3 Os endereços particularizados das empresas foram selecionados no setor de pesquisas da 
revista Visão, bem como da FIESP (1984) e Listas Telefónicas (1984). Os dados do património 
liquido das empresas, apresentados no "Quem e quem" da revista Visão, em agosto de cada ano, 



 
Trabalhamos com os "rankings" por património liquido — o capital social realizado 
mais a reservas, mais (ou menos) lucros (prejuízos) acumuladosC4). Essa 
pareceu-nos a única informação capaz de permitir comparações entre o setor 
financeiro e os não-financeiros, desde que os dados sobre faturamento e/ou lucro 
— que também figuram na revista — não são comuns a todas as empresas. 
 
No que se refere ao sistema bancário contamos também com os dados do Guia 
dos Bancos do Brasil, que, desde 1967, publica os endereços de todos os bancos 
e agências do sistema financeiro do nosso território e a Revista Bancaria 
Brasileira, tradicional publicação dos balanços anuais das empresas financeiras, 
publicada sempre no mês de janeiro de cada ano 
 
A seleção desses dados e sua quantificação fazem jus pela alta e significativa 
representatividade dessas empresas na economia brasileira. Assim, as 1000 
maiores empresas não-finaneeiras — cada uma delas com um património liquido 
superior a l milhão de dólares — atingem um montante, calculado em nossa 
pesquisa, que toiali/a cerca de 88,6 trilhões de cruzeiros, ou seja 75,S"'!) do total 
do património liquido de Cr$ 117,3 trilhões das 8.480 grandes e medias empresas 
listadas no "Quem è quem" da revista Visão (agosto, 1984), e yuc correspondem à 
quase totalidade das empresas de médio c grande porte do pais. As 200 maiores 
dessas empresas representam cerca de 60% do património liquido total, e mais de 
40'fo das vendas conjuntas das empresas arroladas. (Visão, agosto 1984). Estão 
também representadas na pesquisa as empresas financeiras de todos os tipos, 
que foram criadas e se desenvolveram no pais neste período, (1066 instituições, 
incluindo o setor de seguros).. 
 
 

4. A distribuição dos pontos de controle do setor financeiro no espaço 
brasileiro 

 
4. l. A Reforma dó Sistema Financeiro Nacional (RSFN) e seus reflexos espaciais 

 
A expansão dos bancos no sistema transacional da economia urbana brasileira, 
como organizações de atendimento de uma grande gama de serviços — que vão 
dos depósitos à poupança e à cobrança — e a alocação do sistema hierárquico de 
suas organizações no território nacional è recente e abrange justamente o período 
em estudo.  
 
A grande mola propulsora dessa expansão as Reformas Gerais do Sistema 
Monetàrio-Crediticio (1964) e a Financeira (1965). Criando novos instrumentos de 
mobilização financeira e instituições especializadas no provimento dos vários tipos 

                                                                                                                                                     
são todos deflacionados e correspondem ao seu balanço anual do mês de dezembro do ano anterior à 
publicação. 
4 Borchert trabalha com ativos de pessoas e empresas, número de depositantes, dados aos quais não pudemos 
ter acesso 



de créditos, pois a estrutura creditícia e de financiamento até então existente era 
inadequada para fazer frente às necessidades da expansão dos novos seiores 
industriais, essas reformas vieram a reproduzir no Brasil uma estrutura financeira 
nos moldes dos paises avançados. 
 
Suas funções referem-se a: a) ampliar o crédito con base nas relações débito- 
crédito entre empresas, famílias e instituições financeiras; b) intermediar a 
transferência de capital de empréstimo, c) direcionar grandes massas aglutinadas 
de capital- dinheiro para agilizar projetos de grande porte a longo prazo. Contudo, 
somente as duas primeiras funções foram efetivamente desenvolvidas. A de 
gestão de grandes massas para mover o processo de acumulação de capital 
acabou sendo remetida á esfera do Estado. (Tavares, 1983). Porquanto, dada a 
natureza do processo de industrialização pesada e desigual e baixa centralização 
capitalista alcançada pelo capital privado nacional face á grande empresa 
estrangeira e estatal, “só a intermediação do Estado é capaz de cosntituir formas 
superiores de organização capitalista em grandes empresas estatais, cumprido o 
papel desempenhado pelo capital financeiro nas industrializações avançãdas” 
(Coutinho e Belluzzo, in Tavares, 1983). Contudo e Estado não realiza a 
constituição efetiva do capital financeiro como agente ativo de centralização do 
capital. Através de fundos, Programas e Agências dá apoio e suporte á 
aglutinação e gestão das massas de recursos financeiros dos agentes privados, 
que vão atender ás necessidades dos setores ominantes em expansão do capital, 
articulando a fusão e o cruzamento de grandes grupos e blocos capitalistas. 
 
As instituições criadas pela RSFN tiveram diferentes atribuições: ás financeiras, 
coube suprir recursos para o consumo de bens duráveis; aos bancos comerciais, o 
financiamento de capital de giro das empresas; aos bancos de investimentos 
recém- criados, empréstimos a longo prazo para suportar o peso da acumulação 
de capital. A dinamização do mercado de ações, para canalizar recursos para a 
capitalização das empresas, foi impulsionada pela criação dos fundos de 
investimento, formados com a dedução de percentuais sobre imposto de renda, en 
quanto que o BNH, amparado pelos recursos do FGTS (Fundo de Garantía por 
Tempo de Serviço), destinava-os ao setor de construção civil, garantindo a 
operação das agências privadas de crédito imobiliário (Tavares, 1983) (5). 
 
É importante salientar que a nova orientação da RSFN produzirá uma 
espacialização quase generalizada do fenômeno bancário (Siger, 1982; Santos, 

                                                 
5 Para fins de análise, agrupamos as instituições bancárias tomando por base o vínculo patrimonial existente 
entre elas. Na tabela 2, ainda que existam alguns bancos independentes, os Bancos de Investimento 
funcionam de forma vinculada aos bancos comerciais, , sendo que não existem mais sociedades de Crédito 
Imobiliário independentes. Formam, por tanto, conglomerados liderados pelos bancos comerciais. Na tabela 
3, as outras instutuições- Caixas Econômicas, Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Imobiliários, 
Bancos de Desenviolvimento e Associações de poupança e Empreéstimos – são, em sua mayoría, 
independentes, com Exceção da Caixa Econômica, fundada no Imperio e que teve seus estatutos alterados 
pela Reforma do Sistema Bancario de 1964, e o Bnaco de Desenvolviemnto, Criado nos anos 50’ todas as 
outras instituições foram estabelecidas pela RSFN. 



1984) e uma profunda modificação no seu sistema de comando e controle, 
conforme tentaremos mostrar a seguir. 
 

 
 
 

 



 

 
 

4.2. A distribuição das instituições financeiras segundo o critério de seu 
patrimônio liquido 

 
Acompanhando a expansão industrial e o crescimento do consumo interno, no 
decorrer do período em estudo, a rede bancária multiplica suas sedes e agências 
que se expandem de forma notável, por quase todos os munícipios brasileiros. 
Sua moderna arquitetura funcional, visando a monumentalidade, irá implantar-se 
nas ruas e praças mais centrais dos núcleos urbanso, criando na paisagem 
brasileira uma nova marca do poder. 
 
Observando-se as tabelas da distribuição espacial do sistema bancário nacional, 
ressalta, á primeira evidência, o reforço da centralidade metropolitana desse setor 
(LABASSE, 1975), Não só pela maior concentração das sedes das instituições 
financeiras em algumas regiões metropolitanas, como também pela restrição do 
número cidades-sedes fora das mesmas (Tabelas 1/2/3). 
 
 

SISTEMA BANCÁRIO BRASILEIRO – OUTRAS CIDADES QUE 
COMPLEMENTAM AS TABELAS 1/2/3 

 
Tabela – 1968 – Outras cidades (N° de Bancos) (Patrimônio Liquido) 
 



BANCOS COMERCIAIS: Capitais:  Maceió (1977); S. Luís (04) (--); Natal 
(02) (1478); João Pessoa (3) (5114); Aracajú (4) (2229); Vitória (2206); 
Florianópolis (7574); Manaus (5474); Goiânia (3) (256); Teresina (1770); 
Campo Grande (7221); Niterói (6660). Cidades: Riberão Preto (285); Birigui 
(267); Marília (110); Monte Azul Pualista (2) (1971); Americana (--); 
Campinas (1979); Santos (5) (4911); Mococa (3303); Cravinhos (213); S. 
Joaquim da Barra (113); Caconde (--); Presidente Prudente (1370); Jau 
(777). R. J. Cantagalo (2055); Campos (1); Teresópolis (2). M. G.: Juiz de 
Fora (32882); Sete Lagoas (1999) Mirai (404); Frutal (374); Uberaba (1267); 
Araxá (217) Visconde do Rio Branco (3191); Betim (262). E. S. Cachoeiro 
do Itapemirim (1080)- PR.: Ponta Grossa (24711). R. S.: Santa Cruz do Sul 
(1031). RN.: Mossoró (29. BA.: Feira de Santana (1); Juazeiro (80). PE.: 
Campo Grande (2) (3004). PL.: Parnaíba (124). 
 
SOCIEDADES DE CREDITO E FINANCIAMENTO: Florianópolis (512); 
Goiâna (1126); Maceió (500); Niteroi (1868). Cidades: Riberão Preto (597); 
Santos (3) (1638); Erechim (547); Novo Humburgo (1332); Paso Fundo 
(2426) Uberlândia (3) (309); Araxá (502); Ponta Grossa (693); Londrina (2) 
(1047). 
 
SOCIEDADES DE CREDITO IMOBILIARIO: Riberão Preto (68). 
 
Tabela 2- 1984 – Outras cidades (N° de Bancos) (Patrimônio Liquido) 
 
BANCOS COMERCIAIS: Juís de Foral (30.821); Florianópolis (17.620).; 
Vitória (23.019); Maceió (13.036); Geoiânia (2) (25.288); Aracujú (2); 
(10.779); Manaus (13.036); Cuiabá (6.292); João Pessoa (4.867); Natal 
(3.4160); São Luís (2.676); Teresina (7.862); Rio Branço (8.477); Boa Vista 
(2.436); Sete Lagoas (6.630); Mossoró (470). 
 
SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIERO: Votória (5.949); Maceió (738); 
Aracujú (504); Natal (161); São Luís (161); Novo Hamburgo (1.191); Campo 
Grande (1.438); Santos (1.980); Araraquara (499); Florianópolis (3.049). 
 
SOCIEDADE DE CREDITO IMOBILIÁRIO: Florianópolis (6.294); Maceió  
(1.084); Goiâna (3.667); Aravujú (1.398); Manaus (3.030); João Pessoa 
(608); Natal (498); São Luís (678); Teresina (452); Campo Grande (7.771); 
Campinas (4.295). 
 
Tabela 3 – 1983 – Outras cidades (N° de Bancos) (Patrimônio Liquido). 
 
CAIXAS ECONôMICAS: Goiâna (11.184). 
 
BANCO DE DESENVOLVIMENTO: Goiâna (23.750); Florianópolis (7.149); 
Vitória (8.495); São Luís (3.333); Natal (1.666). 
 



ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇAS E EMPRÉSTIMOS: São Luís (3.304); 
Natal (15.304); Campo Grande (13.065); Maceio (21.495); Teresina (7.039). 
 
CORRETORAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS: Vitória (2) 
(3.987); Natal (57); Joinvile (122); Manaus (51); Santos (7) (2.282). 
 
DISTRIBUIDORAS DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS: Londrina (7); 
Nova Hamburgo (326); Goiâna (1.005); Florianópolis (45); Vitória (2) 
(3.089), São Luís (119); Joinvile (845); Ponta Grossa (2) (162); Taubaté 
(218); Riberão Preto (687). 
 
Assim comparando-se, no período 1968/84, o comportamento do grupo de 
instituições existemntes, e que foram reorganizadas pela RSFN (Reforma 
do Sistema Financeiro Nacional) cosntatamos que essa concentração 
aumentou de 75.4% para 84.4%, sendo que, proporcionalmente ao seu 
patrimônio líquido, a importância de São Paulo e Brasília cresceram mais 
que a do Rio de Janeiro. (Tabelas 1/2/3). 

 
 
Assim, o patrimônio líquido das sedes dos bancos da RMSP, onde se concentra a 
grande maioria dos bancos privados nacionais e estrangeiros, cresce de 26.6% 
para 31.4% encuanto se reduz o número das sedes das suas instituições em um 
terço, tendo en vista a política de conglomeração adotada após RSFN. (6). 
 
Os bancos oficiais de Brasília passam de uma para três unidades, com um 
patrimônio líquido crescendo de 15.9% para 31.4%. Já a RMRJ  vê o patrimônio 
líquido de seus bancos vinculados cair de 32.9% para 29.6%. Considere-se 
também que há uma redução de metade das sedes de bancos dessa região e que 
seus dois bancos dessa região e que seus dois bancos de desenvolvimento 
(BNDES e BDRJ) abrangem os 3 / 4 da totalidade do patrimônio líquido dos 
bancos da RMRJ. Esse fato ilustra bem a vitalidade da praça metropolitana de 
São Paulo (Tabelas 1/2). 
 
Outrossim, baste verificar a queda dos percentuais dos patrimônios líquidos de 
todas as outras regiões metropolitanas para sentir s intensificação do controle e 
decisão bancária nas três citadas. Não chegam, cada uma das RM restantes, aos 
3% do montante geral. 
 
No nordeste, Salvador ultrapassa, no período em estudo, so valores de Recife e 
Fortaleza, enquanto que Curitiba oferece uma evidência da expansão do 
movimento de negócios da região Sul (1.0% para 2.3%). (Tabela 1/2). 
 

                                                 
6 O crescimentos dos conglomerações se dá na medida em que os diferentes tipos de papéis emítidos pelo 
Sistema Financiero passaram a ser distribuídos ás instituições particularizadas, no sentido de ordená-las e 
permitir o seu controle. 



De outro lado, pomntos de controle ocorrem fora das regiões m,etropolitanas, 
principalmente nas capitais dos estados (com destaque para Goiâna, Aracujú, 
Vitória, Florianópolis, São Luís), vrescendo em importância Manaus, Campo 
Grande, Rio Branco, Bela Vista, praças de negócios da exploração de minérios e 
da pecuária extensiva do novo “far-west” brasileiro. Alguns centros regionais 
também se firmam: Juiz de Fora, no sul de Minas, Ponta Grossa e Londrina no 
oeste do Paraná; Joinvile, no vale do Itajai, em Santa Catarina; Novo Hamburgo 
no Rio Grande do Sul. 
 
Contudo, a redução de metade das sedes bancárias que se haviam criado 
sobretudo nos anos 40/50 (Guia Bancária do Brasil, 1969), revela a drástica 
concentração metropolitana do capital financeiro, eliminando muitas praças nos 
estados das regiões Sul e Sudeste. 
 
Destarte, fora as capiotais dos Estados, de quase quarenta cidades que figuravam 
como sedes de pequenos bancos (a maioria nas regiões Sudeste e Sul, das quais 
pouco mais de uma dezena no Estado de São Paulo), sobraram apenas doze, 
elvadas, as outras, de roldão, pela formação dos conglomerados financeiros 
(outras cidades, tabelas 1/2/3, lembrando que os dados das fontes do balanço, 
bancário são de 1967). 
 
Apenas Santos, tradicional praça de negocios financeiros, embora perdendo 
bancos fundados no século passado, continua  ostentar prestígio financeiro; 
Campinas apenas se mantém, e surgem Araraquara no interior e Taubaté no eixo 
industrial no Vale do Paraíba. 
 
Também Juiz de Fora e Sete Lagoas, Londrina e Ponta Grossa, Jinvile, Novo 
Hamburgo confirmam-se. Já no Nordeste apenas permaneceram as capitais, 
fazendo exceção a cidade de Mossoró, no Río Grande do Norte. 
 
Buscando recolher a popupança nacional e, aos mesmo tempo, favorecer crédito 
para o consumo de bens duráveis e para capitalizar o sistema produtivo nacional, 
o nexus finaceiro procura abrir entidades com atribuições específicas, e na sua 
maioria ligadas aos conglomerados. Assi, estabeleceram-se novos bancos 
independentes ou entidades vinculadas ao conglomerados (Associações de 
Popupança e Empréstimos, Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores 
Mobiliários, Caixas Econômicas reorganizadas). E como esclarecem Lessa e Dain 
(1982), in Davidovich (1984), “o sistema financeiro criado pelo Estado permitiu a 
valorização dominantemente especulativa de lucros das órbitas não- industriais 
(imobiliário, mercado de capitais), aparecendo a cidade como o local de operações 
dos lucros hipertrofiados desses capitais”. 
 
A grande maioria (75%) dessas unidades encontram-se nas RMSP e RMRJ. 
Figuram também as praças de Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba como 
centros transacionais importantes na instalação desses bancos de intermediação 
fananceira extra-bancaária, cuja porção de cresimento, no período em estudo, foi 
maior do que os de base bancária comercial (Tabela 1). 



 
Além das Regiões Metreopolitanas já apontadas, algumas capitais – S. Luís, 
Goiâna, Natal, Londrina, Ponta Grossa, Joinvile e Novo Hmaburgo – se 
configuram como os atuais centros de negócios da região econômica (outras 
cidades – Tabela 3). Portanto, não se pode falar de uma , desconcentração do 
poder de decisão do sistema bancário no espaço brasileiro. Pelo contrario, tendo 
em vita que os poucos pontos de controle restantes têm muito pequeno portye 
relativamente áqueles das regiões metropolitanas (mapa 2), talvez só passamos 
falar numa pequena distribuição regional (Takahashi, 1983). 
 

 
 
4.3 A distribuição espacial segundoi os tipos de controlñe acionário (7) 
 
A rede de bancos comerciais privados e públicos é mais importante do nosso 
espaço no período em estudo. Deu-se forte multiplicação de suas redes de capital 
estatal e internacional. Em 1968, somadas, constituiam-se em 15.4% passando a 
18.7% do total das instituições em 1984; en cuanto que as particulares caem de 

                                                 
7 A pesquisa do sistema bancário segundo o criterio do controle acionário só foi feita a partir dos dados do 
“Quem é quem” da revista Visão. Não pudemos completá-los, como o fizemos com o critperio do patrimônio 
líquido (Tabelas 1/2/3) com informações da Revista Bancária Brasileira e Guia Bancária Brasileira e Guia 
Bancário do Brasil, visto que o controle acionário delas não consta dessas publicações- debe-se salientar 
também que a mayor falha ocorre com as informações fornecidas pelas próprios bancos. Não fornecem a 
identificação da origem do seu capital, - figuram no  “Quem o quem” como “não classificados”, em número 
bastante grande, aliás. Contudo, optamos por fazer a análise desses dados (tabelas 4/5/6), pois acreditamos 
que se constituiam numa amostragem significativa, desde que a mayoría das instituições “não colassificadas” 
são Coretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Imobiliários – Correspondendo a 2.8% em 1968 e 43.2% 
em 1984 – comparação as instituições nas tabelas 4/5/6. 



81.8% para 38.1% (tabelas 4/5/6)8. Para explicar esse fato deve-se considerar o 
fato de que, principalmente no período de 70/78, houve numerosas fusões, (e/ou 
encampações) com a concentração dos grupos financeiros em conglomerados (9). 
 
Dentre os bancos comerciais oficiais o maior destaque deve ser dado ao Banco do 
Brasil, (com sede em Brasília), a oitava organização bancária mundial, com a 
maior número de agências pioneiras (ou exclusivas), que atingen os mais 
longínquos munícipios do país. 
 
Os bancos comerciais de capital internacional passam de 9 bancos em 1968 para 
41 em 1984, absolutamente concentrados nas RMSP e RMRJ, respectivamente 
com 28 e 13 bancos, correspondendo a 67.5% e 22.5% dessas instituições. Essas 
duas regiões metropolitanas são as únicas que funcionam como metrópoles 
internacionais, com uma acentuada vantagem para a RMSP (tabelas 4/5). 
 
O capital privado nacional sediado sobretudo nas RMSP e RMRJ, seguidads de 
longe pelas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife, - 
dominou amplamente as operações da RFSN no início do milagre “econômico” 
(cobrindo as duas primeiras, respectivamente, 37.8% e 28.0% del total desas 
instituições) (Tabela 4, 1968). Acompanhando a expansão industrial e o 
crescimento do consumo interno no decorrer do período em estudo crece o 
número desses bancos. A importância relativa das RMSP e da RMRJ mantem-se 
quanto aos Bancos de Investimentos, crescendo contudo o número relativo de 
suas sedes de capital estatal estrangeiro na RMRJ. A ampliação do quadro do 
operações das Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento dá-se em 
todas as regiões metropolitanas, sendo que sua concentração torna-se maior na 
RMSP do que na RMRJ. 
 
Quanto ás Sociedades de Crédito Imobiliário, criadas em 1964 com o objetivo de 
captar poupanças populares e proporcionar créditos a todas as operações 
imobiliárias autorizadas pelo BNH, chegaraão a quase uma centena nestes 20 
anos. Até 1968, se constituiram apenas com capital privado, passando depois a 
participar também o estatal, o que abrirá novos bancos, sobretudo nas praças 
metropolitanas mais carentes de recursos (Salvador, Fortaleza, Curitibia, Bélem, 
Brasília), e em várias capitais (11), principalmente do Nordeste e Centro- Oeste 
(Tabela 5; veja-se outras cidades da Tabela 2). (Mapa 2). 
 
No repasse do FGTS (Fundo de garantía por Tempo de Serviço), além das Caixas 
Econômicas, atuaram também as Sociedades de Crédito e Investimentos (SCI) e 
as Asociações de Poupança de Empréstimo (APE), as últimas com menor 

                                                 
8 Observe-se sempre o número de instituições “não clasificadas”: 2.8% em 1968, passando a 43.2% em 1984 
(tabelas 4/5/6). 
9 O crescimento dos conglomerados se dá na media em que os diferentes tios de papéis emitidos pelo RSFN 
pasarram a ser distribuídos ás instituções particularizadas, no sentido de ordenálas, permitindo o seu controle. 
Então os bancos mais fortes passaram a diversificar suas atividades e a formar conglomerados, por asociações 
e/ou encampações de bancos menores. 



sucesso, mas com algum significado na RMSP e no Nordeste (RM de Fortaleza e 
outras capitais) (Veja-se Tabela 3, outras cidades). 
 
Quanto ás Corretoras e Distyribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, agentes 
de intermediação financeira no mercado de capitais, financiamento de operações 
de bolsas. Etc., funcioman principalmente como instituições auxiliares das Bolsas 
de Valores das RMSP e RMRJ. Aumentaram como cogumelos (503, tabela 5/6), 
nas regiões metropolitanas e praças de negócios principalmente do Sul e Sudeste 
(mapas 1/2 outras cidades, tabela 3). 
 
No período que se abre comn a RSFJ, que contínua a sediar alguns importantes 
bancos federais como o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Ecoômico e 
social), aí fundado em 1952. Sua permanência representa um incentivo não 
formal, mas político á antiga capital, dada a sua importância como sede de 
descisão financeira dos grandes projetos estatais de financiamentos a longo prazo 
(10). Seu patrimônio liquido individual ultrapassa os 3 trilhões de Cr$ e explica este 
projeção da RMRJ relativamente ás outras regiões metropoliatans (com 58.3) do 
total do patrimônio líquido dos bancos na tabela 3. como orgãos financeiros 
oficiais dos grandes projetos de governo, os novos Bancos Estaduais de 
Desenvolvimento, atuam no repasse de verbas dos seus projetos ao longo prazo 
sobretudo nos estados do Nordeste e outras regiões menos favorecidas do nosso 
território, numa manipulação financeira muito sensível á atuação política no 
esquema autoritário do poder. 
 
Em Brasília, encontra-se também a matriz da Caixa Econômica Federal, que 
comanda uma rede de agências, ampliada por todo o país, neste período, e, 
juntamente como as novas Caixas Econômicas Estaduais (da RMSP e RM Belo 
Horizonte e de Goiãna), torna-se-á grande agente do BNH e, pportanto, da política 
financeira sócio- econômica do Governo autocrático(11). 
 

4.4. A posição da RMSP como centro de controle da rede bancária nacional 
e sua projeção internacional 

 

                                                 
10 O BNDES teve seu programas inical elaborado pela Comissão Mista Brasil-EU em 1952, visando 
básicamente, o aparelhamento de serviços básicos de infra-estructura para o desenvolvimento industrial. 
Passa, a partir dos anos 60, a uma vinculação direta á Secretaria de Planejamento da Previdência da 
República, instrumento fundamental de repasse dos recursos do Estado Federal e de sua política financiera ao 
setor empresarial público e privado. Tanto o BNDES como sociedades anônimas com participação majoritaria 
do estado-sede visaram operações de médio e longo prazos, envolvendo também empréstitos externos de 
projetos de empresas públicas ou privadas circunscritas nos seus límites (ou em consorcio com outros estados 
em programas de intereses comúm). (BRANDAO, 1979). 
 
11A Caixa Econômica Federal, cuja origen remonta ao Imperio, teve sua estrutura operacional reorganizada 
pela RSFN, Porporndo-se á captação de recursos das poupanças, e financiamento de créditos aos grupos de 
menor renda. Penetrando, a través de suas agências, em todo op territorio nacional, como gestora do PIS 
(Programa de Integração Social), dos FAS (Fundo de Apoio ao Dessnvolvimento social) e administradora das 
loterías federal e esportiva, é o grande gente do Tesouro Nacional e do Governo Federal (Brandão, 1979). 
  



A RMSP tem uma posição impar como centro da vasta rede do sistema bancário 
do território brasileiro, mantendo quase 40% (tabela 4/5) do seu comando no 
período em estudo. Nesta parcela incluem-se 2/3 das sedes dos bancos de capital 
internacional no Brasil. No mesmo período, a RMRJ perdeu quase 10% das suas 
sedes (Tabelas 4/5). 
 

 
 
 



 
 
A rede de agências dos bancos comerciais da RMSP (estaduais e Privados 
nacionais e estrangeiros) mais que dobrou (de 2187 para 5041), constituindo-se 
praticamente na metade da rede bancária do país. É forçoso observar o roteiro 
desta rede nestes anoss: basicamente sua expansão maior derivou-se do Estado 
de São Paulo onde se concentravam, em 1986, 46.8% das agências, acrescido de 
30.1% na RMSP. No resto do Brasil, espalham, se hoje 53.9% das mesmas. 
 
Contudo, devemos nos referir ao fato de que é na própria RMSP que se encontra 
a maior concentração bancária do país (927 agências), com seu núcleo no 
Municipio da Capital (com 80% dessas agências, Tabels 7) (12). 
 
Entre os conglomerados financeiros paulista destacam-se o BRADESCO (Banco 
Brasileiro de Descontos), o maior de capital nacional, com 31.2% das agências 
paulistanas no espaço brasileiro. Seguem-se-lhes os Bancos Itaú S. A., com o 
maior númro de agências do municipio de São Paulo, e o BANESPA S. A., de 
capital estatal,  que se apresenta como o de maior rede de agências dentro do 
próprio Estado (13). 

                                                 
12 Em 1968, do total de 4149 agências da rede bancária de todo o Brasil, o Banco do Brasil controlava 760 
(18%) e RMSP os 49.9% (2073 agências). Em 1984, 5041 agências, correspondente a 53.9% do total de 
10.160 agências do país, são controladas por bancos pauñistanos, quanto ao Banco de Brasil, sozinho, cobre 
24.5% do resto da rede bancária, o que registra o crescimento do controle bancário pelo Estado. 
13 As posições relativas das instituições podem estar hoje modificadas, visto que o BRADESCO S/A e o 
Banco Real S. A., absorveram as agências da masa falida dos Bancos Comércio Indústria S/A., e auxiliar S/A, 
e Auxiliar s/a. A intervenção federal atingiu também o BRASILINVEST SA. 



 

 
 

 
                                                                                                                                                     
Com exceção do BRADESCO S/A, com matriz na Cidade de Deus, em Osasco, todos os outros, localizados 
fora do MSP, - o Real do Porgresso e São Caetano do Sul S/A, em São Caetano do Sul, eo Bamco de Valores 
S/A, em Mauá – foram absorbidos por conglomerados (Guia Bancário do Brasil, 1986). 
O mesmo proceso de desdobramento do Centro Parece, aliás ocorrendo em várias outras regiles 
metropolitanas do  país (Salvador, Fortaleza, Curitiba), que merecíam estudos specíficos. 



Os bancos comerciais de capital estrangeiro sediados na metrópole paulistana ou 
mais precisamente no seu Centro (Cordeiro, 1980), correspondem aos 2/3 dessas 
instituições no país. Espalharam suas agências pelo Brasil, a metade das quais na 
própria RMSP e no estado de São Paulo. Contudo, deve-se notar que o número 
dessas agências diminuiu (de 114 para 106, Tabela 7), ao mesmo tempo que 
aumentou a concentração de sedes no centro metropolitano de São  Paulo(23.9% 
das agências em 1984) (Tabela 7). 
 
O  Banco líder  da penetração financeira estrangeira em nosso espaço é o francês 
e Brasileiro S/A, com 51 agências, em vários estados seguido pelo Banco 
Mitsubischi do Brasil S/A, (112 agências) só na RMSP, e o Loyd’s Bank 
International, que, ao contrário, distribui suas filiais por várias praças do brasil. 
 
O aumento do número desses bancos, dos quais muitos de implantação recente, 
vem evidenciar a rapidez da penetração do capital internacional em nosssa 
economía. 
 
A hipertrofia da RMSP como ponto transicional do sistema bancário de capital 
privado internacional do país pode ser ainda assinalada pelo fato de ter-se 
ampliado o número de escritórios das reresentações de outros bancos 
estrangeiros do país (de 48% em 1968, passam a 64% em 1984). Na RRJ 
encontram-se outreos 35% (as RM de Belo Horizonte e Salvador contam somente 
con uma agência cada) (Tabela 8). 
 
Os bancos comerciais brasileiro mantém 141 agências no exterior, das quais a 
metade instalada pelo Banco do Brasil, cobrindo sobretudo os Estados Unidos, os 
países Sul- americanos, Europa e Oriente Médio e Alguns países africanos. Em 
seguida, destaca-se o Banco do Estado de São Paulo SA, com 21 agências 
distribuídas principlamente nos Estados Unidos e na Europa. Outros bancos 
comerciais privados paulistanos (destacadamente os Bancos Real SA e Itaú SA) 
mantém a quase totalidade das outras agências brasileiras no exterior (tabela 9). 
 
A centralidde bancária metropolitana de São Paulo se acentua, portanto, no 
período em estudo, podendo ser evidenciada tanto no seu espaço interno quanto 
externo. 
 
Assim, as matrizes dos bancos localizados em outros municípios fora do da 
capital, foram absorvidos dos pelos conglomerados que se organizaram no 
período, concentrando suas sedes no Centro Metropolitano de São Paulo (Nota, 
tabela 7). Mantém-se, como exceção, a sede do BRADESCO na Cidade de Deus, 
em Osasco (14). A mesma costatação e se faz, de outro lado, relativamente ás 
sedes bancárias das cidades do interior do Estado de São Paulo (tabelas 1/2 : 
outras cidades); que foram absorvidos pelos conglomerados. 

                                                 
14 Com exceção do BRADESCO S/A, com matriz na Cidade de Deus, em Osasco, todos os outros, localizados 
fora do MSP, o Real do Progresso e o São Caetano do sul S/A., em São Caetano do Sul, eo Banco de Valores 
S/A, em Mauá- foram absorbidos por conglomerados. (Guia Bancário do Brasil, 1986). 



 
Deve-se salientar importância de expansão do setor de decisão do sistema 
bancário na RMSP como fator essencial do desdobramento do micorespaço do 
seu Centro Metropolitano, criando-se, neste período, o “sky-line” de arquitectura 
internacional do Centro Paulista (Coderdeiro, 1980) (15). Neste processo o cpital 
multinacional teve decisiva importância na transformação de residencial e 
prestigiosa avenida Paulista da Cidade de São Paulo no alinhamento vertical 
simbólico do poder de comando econômico de Metrôopole paulistana (Bonneval, 
1982). 
 
 
 

 
 

                                                 
15 O mesmo processo de desdobramento do Centro parece, alías, vir ocorrendo em várias outras regiles 
metropolitanas do país (Salvador, Afortaleza, Curitiba, que mereceríam estudos específicos. 



 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 

4.5. A sistribuição espacial das instituições de seguros 
 
Desde que op produto dos seguros cresce proporcionalmente ao desenvolvimento 
industrial, - pois empresas procuram assegurar seu patrimônio e, com o aumento 
da sociedade de cpnsumo, os particulares tentam proteger seus bens duráveis, 
sobretudo pelo aumento da violência urbana em nossa sociedade, - o número de 
companh´+ias de seguros dup´licou no período 68/84. continuam  a concentrar-se 
no Brasil de Sudeste, buscando porém outras praças, sobretudo da região Sul 
(Porto Alegre e Curitiba, além de Novo Hamburgo e Florianópolis). E do Centro 
Oeste (Goiãna) (Tabelas 10/11). (mapas 5-6). 
 



 
 
A RMRJ continua a liderar o setor com o seu importante ponto de controle, desde 
que o Instituto de Resseguros de Brasil, - empresa resseguradora de economía 
mista, que absorve parate do risco detido prlss aseguradoras, ai está localizado, 
desde os anos 50 (16). 
 
Embora, recentemente, o maior número de novas companhias tenha escolhido e 
praça da RMSP para instalar suas sedes, cinco, entre as 100 maiores companhias 
de segurs do Brasil continuam na metrópole carioca, inclusive a seguradora 
BRADESCO,  a maior do Brasil (Tabelas 10/11). 
 
A grande maioria das companhias seguradoras de capital internacionbal (15 sobre 
20) está sediada na RMRJ e a quarta parte restante na RMSP (17). 
 
Grande número de corretoras de seguros desenvolveu-se no período em estudo, 
instalando-se nas apenas mesmas praças das seguradoras, sobretudo porque 
fazem parte dos conglomerados financeiros (exceto duas, em Teresina e em 

                                                 
16 O Instituto de Resseguros no caso brasilito, é um monopólio, enquanto que, no resto do mundo, ste tipo de 
empresa funciona em regime de mercado livre. 
17 Na RMRJ estão as Compañías: Segurança BRADESCO, Sul América Seguros Terrestres e Marítimos, Sul 
América Compañía Nacional e, em São Paulo, as seguradoras Itaú, Sul América e Brasil. 



Campo Grande). Entre as corretoras das praças metropolitanas de São Paulo 
figuram as de maior atrimônio líquido do país (18) (Tabela 11) (Mapa 6). 
 

 
 
 
 

                                                 
18 São elas a Bradescorretora, Comprar Seguradora, BANESPA, Corretora, e a FINASA. 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 



 



 
 
 

 
 
 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 

 
 
 


