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RESUMO 

 

 

As empresas públicas, inclusive as organizadas sob a forma sociedade de 

economia mista são fundadas para serem instrumento de ação do Estado. Historicamente, 

funcionam cumprindo esse papel, servindo de suporte para diferentes políticas em diferentes 

governos. Mais recentemente, tornou-se comum supor e defender que a função pública 

dessas empresas fosse menor, muitas vezes sendo esperado delas uma atuação de empresa 

privada. Isto se deu a partir de dois eventos. Primeiro, a predominância da lógica liberal de 

produção, onde a livre concorrência assume uma aparência de regra generalizada, 

principalmente em sua fase neoliberal. Segundo, a reforma do aparelho do estado no Brasil 

procura enfatizar valores da gestão privada e a separação entre estado e mercado 

questionando a função pública das empresas públicas. No caso dos bancos públicos, a 

disputa dos valores públicos e privados toma uma importância única, pois representa o norte 

dos negócios do capitalismo financeiro atual, como bem podemos observar em suas crises 

mais recentes. Pesquisadores de várias partes do mundo e também do Brasil buscam no 

âmbito das teorias organizacionais aprofundar estudos que demonstrem a centralidade do 

valor público na administração. O Banco do Brasil é uma empresa pública de mais dois 

séculos de idade, onde se observa de maneira privilegiada a própria evolução do capitalismo 

brasileiro e onde a disputa entre valor público e privado é constante. Através da investigação 

do destino de seus investimentos financeiros no mercado e da postura em suas relações 

trabalhistas, pode-se observar, cada vez mais, um reposicionamento do BB como um banco 

privado no mercado, mesmo tendo sido utilizado pelo governo no enfrentamento de crises e 

em políticas públicas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Public companies, including the joint capital company are founded to be a state 

action instrument. Historically, they work fulfilling this role, serving as support for different 

policies in different governments. More recently, it has become common to assume and 

defend the public function of these companies were lower, often being expected of them a 

private company acting. This came from two events. First, the predominance of liberal logic 

of production, where free competition takes on an appearance of general rule, especially in 

neoliberal phase. Second, the state apparatus reform in Brazil seeks to emphasize the private 

management values and the separation between state and market questioning the public 

function of public enterprises. In the case of public banks, the dispute of public and private 

values takes a unique significance, as it represents the north of the business of the current 

financial capitalism, as well we can see in its latest crisis. Researchers from around the world 

and also Brazil seek within the organizational theories further studies to demonstrate the 

centrality of public value in management. The Bank of Brazil is a public company of over 

two centuries old, which is observed in a privileged way the very evolution of Brazilian 

capitalism and where the dispute between the public and private value is constant. Through 

the investigation of the fate of their investments in the market and posture in their labor 

relations, it can be seen, increasingly, a BB repositioning as a private bank in the market and 

was even used by the government in coping with crises and in public policy. 
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INTRODUÇÃO 

Apresentação 

Para começar, gostaríamos de fazer uma breve apresentação dos critérios 

utilizados como ponto de partida neste trabalho. O leitor pode estranhar o fato de 

percorrermos etapas às vezes sem ligação aparente, mas a pesquisa científica raramente nos 

leva direto ao ponto, quase sempre é preciso pensar o pensar, repensar e reconstruir os 

caminhos da investigação.  

Esta apresentação procura antecipar ao leitor a estrutura da dissertação e dos 

passos percorridos ao longo da pesquisa. A proposta de um pequeno texto introdutório surgiu 

a partir de questões levantadas quando da apresentação do projeto de dissertação, ainda bem 

incipiente, a colegas e professores que se dedicaram a nos ajudar. As contribuições recebidas 

nos motivaram a resumir nossa estratégia de pesquisa. 

Nosso tema geral trata do caráter público das entidades que compõem a 

Administração Pública no Brasil. Aparentemente óbvio, a verdade, porém, é que a identidade 

de parte da administração indireta pública, as empresas públicas, em particular as sociedades 

de economia mista, SA's, tem contribuído com certa imprecisão de papéis. A discussão cada 

vez mais acalorada sobre as questões do âmbito público versus o âmbito privado aumenta o 

problema e desperta o interesse não somente de pesquisadores e formuladores de políticas 

públicas, mas também de grande parte das organizações no mundo dos negócios, além da 

própria sociedade.  

No Brasil, é possível levantar uma série de exemplos da coexistência de valores 

privados e públicos em disputa no espaço da Administração Pública. Desde a Consolidação 

das Leis do Trabalho (BRASIL, 1943), quando o governo de Getúlio Vargas assume o papel 

de mediador das relações de trabalho, passando pela Lei de Desapropriação por Interesse 

Social (BRASIL, 1961), até chegar, por exemplo, à Lei das Parcerias Público Privadas 

(BRASIL, 2004), a legislação reflete profundamente esse conflito real. A própria recente 

Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995) é parte fundamental dessa discussão. 

Veremos que mesmo existindo o princípio da Administração Pública de supremacia do 

interesse público, alguns juristas questionam sua legitimidade sobre o que poderia se 
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configurar como um detrimento de direitos individuais fundamentais. 

Aprofundaremos nossos esforços de pesquisa sobre bancos públicos organizados 

sob a forma de sociedade de economia mista, em especial, o caso do Banco do Brasil (BB). 

A partir da hipótese de que há um desvirtuamento das motivações e princípios originais 

dessas organizações, iremos investigar o contexto político e econômico de quando elas 

surgiram e como atuam nos dias atuais, com foco no papel dessas empresas na economia 

política, com foco sobre o caso do Banco do Brasil. 

O Decreto Lei no 200 (BRASIL, 1967) dispõe até os dias de hoje sobre a 

organização da Administração Federal, prevendo, entre outros, quatro tipos principais de 

entidades de personalidade jurídica própria: as autarquias, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e as fundações públicas. O senso comum costuma confundir 

os diferentes tipos dessas organizações, principalmente por serem parte da Administração 

Indireta do Governo Federal. Mesmo havendo distinções importantes, entre elas, o senso 

comum não existe sem alguma razão. Afinal há algo próprio e comum entre esses entes de 

natureza estatal que é serem auxiliares nas políticas públicas do Estado. Ao longo do 

trabalho, iremos buscar nos textos legais, em jurisprudências e doutrinas, elementos que nos 

auxiliem na compreensão dessas diferenças e principalmente na elucidação da natureza 

formal e da atuação dessas instituições. 

A opção que fazemos por um banco público organizado sob a forma de sociedade 

de economia mista, – o BB – dá-se por se tratar do tipo de entidade mais peculiar para a 

análise das relações público-privadas das organizações. Além de ser um banco, com tudo o 

que isso representa, atuação direta no mercado, busca de alta rentabilidade e outros objetivos 

semelhantes, também é composto de capital em sua maioria público, mais que isso, 

é administrado por gestores nomeados pelo poder executivo. Escolhemos esse tipo de 

empresa, considerando que abrange grandes contradições do sistema, dividida entre atingir 

lucro para os acionistas minoritários e ser instrumento político econômico do Estado, 

podendo para tanto expor-se a riscos, os quais as empresas privadas não assumem.  

Após a formulação do problema, considerando nosso corte epistemológico, 

iremos fazer uma caracterização histórica. O contexto histórico faz-se imprescindível no 

tratamento que queremos aplicar aos dados e informações, usando o método materialista 

histórico dialético. O exame do neoliberalismo e de suas características se relaciona com a 
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compreensão de que as políticas da etapa presente do capitalismo submetem todos ou quase 

todos os agentes privados e públicos da economia, colocando-os a serviço do projeto de 

produção e reprodução de um modo típico. Este modo típico, que inclui a base técnica 

produtiva diferente do fordismo (células de produção, multifuncionalidade, just in time, 

diversificação e obsolescência acelerada) e regime de regulação igualmente diferente 

(flexibilizações/instabilidades/precarizações contratuais do trabalho e dos direitos 

trabalhistas) precisa ser descrito e explicado uma vez que o consideramos determinante das 

alterações vividas pelo banco. Vale lembrar que este regime novo que traz o neoliberalismo 

a partir de sua nova base técnica produtiva e novos termos de relações de trabalho 

corresponde a um conjunto de concepções de vida social, econômica e política em que a 

lógica de mercado se torna mais forte que anteriormente. Toda essa nova realidade precisa 

ser exposta e de certo modo demonstrada. 

                   Assim, iremos também investigar se a administração do banco estudado se afasta 

de sua função original pública de acordo com o contexto histórico ou não. Supomos que a 

política de governo demanda mais ou menos do banco como instrumento de mediação 

econômica, de acordo com a necessidade do próprio mercado. Um dos caminhos para 

verificarmos isso, considerando que iremos observar a trajetória da empresa, é observar sua 

posição diante das políticas macroeconômicas de governo. Trata-se, mais uma vez, da 

importância de recorrermos à história como base de nossa investigação. 

Em um capítulo próprio, precisaremos fazer uma reflexão teórica sobre valor 

público e caráter público de uma organização. Para tanto, descreveremos o que identificamos 

na literatura sobre o tema. Serão demonstrados os princípios de origem das empresas 

públicas brasileiras, o caráter público da empresa pública, suas características e seus 

princípios, entendimentos jurídicos e experiências já apontadas pela academia. Ainda neste 

capítulo, queremos apresentar exemplos da atuação pública sobre o mercado, especialmente 

o financeiro, onde atuam os bancos públicos. 

No estudo de caso, iremos analisar as principais características do BB, seu 

direcionamento de investimentos, suas ações para o mercado, seu histórico, assim como 

alguns pontos das relações trabalhistas, entendendo que há diferenças importantes entre a 

gestão de pessoal típica do setor privado e a do setor público. As diferentes dimensões dão 

pistas sobre a natureza dos investimentos, assim como da gestão interna de seus recursos, 

sendo que a orientação dos investimentos e possíveis novas concepções de gestão interna 

devem ser esmiuçadas na pesquisa. Assim, podemos chegar a respostas para nosso problema 
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ou pelo menos, contribuir avançando na discussão sobre valor público e sobre função pública 

das empresas, tema tão atual nos debates entre investidores, empresários, governos, meios 

de comunicação de massa e sociedade em geral. 

Nossa dissertação está organizada em mais três capítulos centrais, além desta 

introdução e das considerações finais. No primeiro capítulo, faremos o já mencionado regate 

do contexto histórico do capitalismo, as últimas crises, assim como seus efeitos sobre o 

Brasil e sobre o sistema financeiro brasileiro. No capítulo seguinte, iremos expor a pesquisa 

bibliográfica realizada sobre caráter público, discutindo os pilares do valor público, 

principalmente no âmbito da administração pública. No terceiro capítulo, relataremos o 

histórico de existência do banco analisado, já sob os parâmetros da discussão avançada no 

capítulo anterior sobre a atuação pública da empresa. Nesta parte, também apresentaremos 

os resultados das pesquisas de campo, para então chegarmos às considerações finais.  

Ainda nesta Introdução, apresentaremos o problema de nossa pesquisa, assim 

como explicitaremos o objetivo geral e os específicos. Também falaremos de nossa 

delimitação de estudo e defenderemos sua relevância. A seguir, está nossa proposta de 

metodologia, assim como sua justificativa. 

Problema 

As empresas públicas e em particular as sociedades de economia mista são 

empresas no sentido específico da palavra. Sua ação se volta para a produção de bens ou 

prestação de serviços que o mercado por algum motivo não atende. O Decreto Lei 200 

assegura às empresas públicas e às sociedades de economia mista condições de 

funcionamento que sejam idênticas às do setor privado, porém cabendo a essas entidades 

ajustar-se ao plano geral do Governo (BRASIL, 1967). O mesmo decreto é o que autoriza a 

existência desse tipo de empresa como parte integrante da administração federal, incluindo 

especificamente como banco oficial de crédito o Banco do Brasil (IDEM). 

A função pública desse tipo de empresa passou a ser encarada como secundária 

e eventual, sendo considerado muitas vezes que o mais importante é o lucro que atinge, 

mesmo que isso possa beneficiar em primeiro lugar acionistas minoritários. Isto se tornou 

mais fortemente presente no imaginário popular e nos espaços onde se discutem negócios, a 

partir de dois eventos. 

O primeiro deles diz respeito à predominância da lógica liberal, no contexto atual 

do modo de produção capitalista, na modalidade que se define como neoliberalismo, inserida 
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na variedade de capitalismo (AMABLE, 2003; HALL e SOSKICE, 2001; ROJA e 

SCHIMITZ, 2012). O segundo evento se refere à reforma do aparelho do estado 

empreendida nos anos 1990, em que se procurou enfatizar o valor da gestão privada e a 

separação entre estado e mercado, criando-se níveis do aparelho do estado, em que as 

empresas públicas foram situadas no designado nível de mercado, como pode ser verificado 

no Plano Diretor da Reforma do Estado (BRASIL, 1995).  

As empresas públicas, no entanto, são públicas, existindo nisto, nessa 

adjetivação, um sentido de diferenciação. Mas os traços do caráter privado, da rentabilidade, 

do lucro e do mercado no ambiente neoliberal e pós-reforma do aparelho do estado na década 

de 1990 questionam essa função pública que impõe e imprime o surgimento de empresas 

públicas. 

No caso dos bancos públicos, parece haver um acirramento dessa ambivalência 

de interesses entre público e privado, por ocuparem um espaço privilegiado do mercado e 

também da regulação estatal. 

Mesmo o debate entre privatização e estatização envolve uma grande variedade 

de aspectos e de posicionamentos. As empresas estatais ora são vistas como fomentadoras 

da economia nacional, ora como um fardo para o orçamento público e uma fonte 

irremediável de ineficiência macro e microeconômica (LUSTOSA DA COSTA y MIANO, 

2013, p. 147).  Essa correlação de forças envolve estruturas do estado e da sociedade, além 

de forte peso da ideologia. 

Essa questão tem sido pouco investigada, prevalecendo a naturalização da 

investidura do caráter privado sobre empresas públicas, velando-se o caráter de sua origem 

e tirando-lhes o sentido público de sua existência. É deste problema que queremos tratar, 

tomando como referência um banco organizado como S.A. 

 

Objetivo geral 

Identificar os elementos que imprimem o caráter público fundamental das 

estatais, tomando o caso do Banco do Brasil organizado sob forma de S/A, na disputa entre 

interesses públicos e particulares. 

 

 Objetivos específicos 

I. Caracterizar o contexto histórico das transformações políticas e econômicas 

onde estão inseridas o Estado brasileiro e as organizações que nele atuam, inclusive as 
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públicas; 

II. Levantar as referências bibliográficas existentes sobre caráter e valor público, 

no contexto do Estado, das organizações e da realidade brasileira, considerando o banco 

estatal na atuação do poder público; 

III. Analisar o caso do Banco do Brasil, organizado sob forma de sociedade de 

economia mista, considerando sua história de atuação, sua política de investimentos e 

relações trabalhistas, com dados de pesquisa de campo. 

 

Delimitação 

Os estudos preliminares nos levam a algumas suposições iniciais. Primeiro que 

a administração dos bancos públicos passou ao longo do tempo a se assemelhar a um tipo de 

administração identificado com os bancos comerciais privados, seja nos termos de como 

realizar negócios com clientes, seja na forma que administra internamente seus recursos e 

lida com o funcionalismo. Segundo que a piora na qualidade de vida dos funcionários 

bancários, demonstrada em outras pesquisas acadêmicas (FILGUEIRAS, 2001; GRAVINA 

E ROCHA, 2006; JINKINS, 2001; SANTOS, SIQUEIRA E MENDES, 2010; SILVA E 

NAVARRO, 2012) tem relação com o aumento histórico dos índices de resultados 

financeiros dos bancos públicos. 

Por isso e considerando nossos objetivos, delimitamos a proposta deste estudo 

no escopo da administração de um banco organizado como sociedade de economia mista e 

do corte temporal da gestão dos governos federais entre 2003 e 2015, considerando o 

contexto internacional de crise financeira. Nosso corte de tempo coincide com períodos de 

mandatos presidenciais, devido a condições estatutárias e legais que exigem que seja o 

Presidente da República quem indica a presidência do banco e reconhecendo possíveis 

diferenças de estratégia de governo para a administração do banco. 

 

Justificativa e relevância do estudo 

Uma das manifestações mais marcantes das transformações econômicas das 

últimas décadas foi o protagonismo do setor financeiro. Se antes o setor industrial era o setor 

determinante para a dinâmica econômica mundial, hoje temos um sistema econômico 

altamente financeirizado, que se adequa à velocidade e interconexão mundial causadas pela 

globalização. Nesse sentido, estudar o setor bancário, não apenas pela ótica da função que 

cumpre, mas sob o ponto de vista de sua dinâmica interna, faz-se fundamental. Por outro 
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lado, quando falamos de mudanças gerenciais, estamos acima de tudo falando de mudanças 

sociais profundas.  

As ditas crises do modelo keynesiano-fordista e, por decorrência, do Estado de 

Bem-Estar social nas décadas de 60 e 70 (ANTUNES, 1995; FIORI, 1997; GURGEL, 2003) 

são as principais justificativas para a emergência do novo modelo de gestão de esvaziamento 

do Estado no que diz respeito à proteção do trabalhador e regulação das relações sociais e 

trabalhistas. Podemos afirmar que ocorrem dois movimentos: enquanto o Estado se retira do 

papel de regular direitos sociais, se impõe quando são necessárias providências de resgate 

do equilíbrio do mercado. 

O advento do neoliberalismo no Brasil, com abertura da economia ao capital 

internacional e privatização do aparato estatal, na linha do que se constituiu sob o conhecido 

título de Consenso de Washington (BATISTA, 2001), no setor financeiro, levou à forte 

entrada de capital estrangeiro e à incorporação ao capital privado, em especial o estrangeiro, 

de muitas instituições financeiras. A esse respeito, o governo de Fernando Henrique Cardoso 

foi um marco ao declarar serem do interesse nacional a entrada e o aumento da participação 

estrangeira no sistema financeiro nacional (FREITAS, 2011). Como exemplos, temos a 

privatização de bancos públicos estaduais e a incorporação do Banco Real à corporação 

espanhola Santander. 

Esta transformação gerou mudanças crescentes na regulação e nas políticas de 

proteção e benefícios, assim como no que se poderia chamar de cultura organizacional, da 

administração interna das empresas, passando-se de uma ótica institucional, onde valores 

públicos e humanísticos eram levados em conta, para uma ótica estritamente empresarial, 

onde, em nome do mercado e do lucro, aqueles valores foram e estão muitas vezes 

sacrificados. No caso do Banco do Brasil, a empresa era reconhecida por valorizar salários 

e elevar o patamar de direitos e benefícios. Até 1998, por exemplo, os funcionários tinham 

35 dias de férias por ano, mais 5 folgas remuneradas por ano, tinham direito a licença prêmio 

e podiam financiar a aquisição da casa própria em condições mais vantajosas do que as 

praticadas pelo mercado. 

No plano externo, também ocorreram transformações nas relações entre o banco 

e a sociedade, o Estado e o Mercado, tendo se tornado comum os funcionários dos bancos 

afirmarem que o banco se transformou num banco comercial como algo em oposição a sua 

condição de banco público. Política de metas, restrição ao atendimento de não correntistas e 

o uso que o governo federal deu ao banco na crise de 2008 são alguns dos casos a serem 

analisados em nossa pesquisa. 
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Nosso objetivo, que inclui o  resgate dos princípios de origem das empresas 

públicas, torna-se uma questão, portanto, tão importante para a pesquisa universitária quanto 

para a sociedade. O aprofundamento das chamadas parcerias públicas privadas, a concessão 

de gestão de serviços públicos essenciais e estratégicos, como saúde e energia, além de outras 

transformações dão sinais de que as vantagens quanto à eficiência não são tão plenas quando 

submetidas a momentos de crise. 

Os efeitos dessa lógica sobre a população são sentidos na realidade concreta, 

com o início da crise sistêmica internacional, principiada em 2008 e que tem sido enfrentada 

via de regra através de políticas de ajuste fiscal, a exemplo do que ocorre à Grécia, Irlanda, 

Espanha, Argentina e ao México.  

No Brasil em 2015, contratos privados sem pagamento interromperam dezenas 

de vezes serviços públicos de todo tipo: houve desde paralisação de obras públicas, 

fechamento de universidades e escolas, não pagamento de salários, demissões de milhares 

de trabalhadores terceirizados, até a interrupção do funcionamento de unidades básicas de 

saúde como Unidades de Pronto Atendimento, as UPA’s e hospitais. A discussão do caráter 

público, do valor público nos parece atualíssima e de amplo interesse da sociedade. 

Desde o governo Sarney, na década de 1980, se intensificam as pressões do 

capitalismo financeiro internacional para que o Brasil adotasse medidas de liberalização 

comercial. Como política de governo, formal e assumida, é no governo Collor o primeiro 

exemplo com um pacote para a economia industrial chamado de “Diretrizes Gerais para a 

Política Industrial e de Comércio Exterior” (PICE), trazendo entre outras medidas, a 

desregulamentação do comércio exterior e a redução de alíquotas de importações (ALVES, 

2000, p. 186).  

Até o fechamento de nossa dissertação, muito vem ocorrendo no âmbito 

administração pública sobre disputa em público e privado. Por exemplo, a recente aquisição 

de cerca de 66% da concessão off shore da Petrobrás, abrangendo parte considerável da 

região de Carcará na Bacia de Campos em julho de 2016 (ESTADÃO, 2016). A operação 

significa que a Petrobrás vendeu boa parte do direito à exploração da recém descoberta 

região do pré-sal, no contexto das investigações da Lava Jato, quando se defende que a 

Petrobrás não deve ter monopólio por ser uma estatal e ser considerada quebrada 

financeiramente. O que não se divulga com a mesma intensidade é o fato de que a empresa 

que obteve a concessão é uma igualmente estatal da Noruega (BARROCAL, 2016). 
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Em nossa dissertação, tentaremos demonstrar que as políticas de governo 

atuaram no sentido de aprovar normas e leis que abriram o setor público a privilégios de 

atuação da iniciativa privada.  

O espaço público se debruça sobre as questões pertinentes ao valor público e 

temos nas artes alguns exemplos que demonstram isso. Já em nosso projeto em sua fase 

inicial, citamos o filme También la lluvia, dirigido pela cineasta espanhola Icíar Bollaín em 

2010, no qual o personagem Daniel, interpretado por Carlos Aduviri, é contratado pela 

produção de um filme em sua cidade Cochabamba, na Bolívia, para fazer o papel de um 

indígena na época que Cristóvão Colombo chega às Américas. O personagem se vê dividido 

entre o emprego na empresa cinematográfica e a luta social do qual é líder contra a 

privatização dos recursos hídricos de sua região. Alvo fácil da repressão, Daniel é ameaçado 

de prisão, colocando em risco suas obrigações como ator, além do próprio filme já bem 

adiantado nas rodagens. Em princípio, trata-se de uma história que compara a primeira 

ocupação das Américas pelos espanhóis com a atuação de empresas transnacionais nos dias 

atuais. 

Trata-se disso também. Porém discute-se o valor público, o caráter público, 

através dos dramas dos personagens e seus enredos. O compromisso de Daniel é maior com 

seu contrato privado de trabalho? Ou com sua comunidade onde organiza uma luta de 

resistência por seus direitos mais básicos de sobrevivência? O objeto da disputa entre 

moradores e empresários, a água é um bem público, de todos? Ou algo mercantilizável, 

vendável, privatizável? 

Outro exemplo é um seriado de produção britânica chamado Call the Midwife, 

que se passa na Inglaterra pós-Segunda Guerra, quando aquele país está implementando o 

serviço público e gratuito de saúde. Passado numa região bastante pobre da Inglaterra, os 

episódios são baseados em fatos reais e contam como era o trabalho e a vida dos primeiros 

empregados públicos no pós-guerra, sendo seus principais personagens enfermeiras civis e 

religiosas que precisavam educar a população sobre seus novos direitos, explicando que esta 

podia contar com assistência gratuita de serviços como pré-natal, parto, pediatria, vacinação, 

lavanderia. Surpreende-nos cenas onde os moradores resistem ao atendimento do Estado, 

incrédulos sobre a gratuidade e desconfiados com os cuidados oferecidos. 

No Brasil, o Grupo Galpão estreou em 2016 a peça “Nós”, tratando das “relações 

de oposição entre o individual e o coletivo, o público e o privado” (GALPÃO, 2016), como 

afirma em seu programa distribuído antes das apresentações. O diretor Marcio Abreu e os 
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atores do grupo teatral construíram um espetáculo contando a história de sete amigos 

reunidos preparando uma sopa e discutindo temas da atualidade como machismo, racismo, 

homofobia, violência, repressão policial, crimes ambientais (como os da cidade de Mariana 

em Minas Gerais) e outros sob uma perspectiva da capacidade da humanidade de transformar 

a realidade, debatendo individualismo e coletividade. 

Além de assumidamente, tanto em seu programa, como em entrevistas (GLOBO, 

2016), o grupo fazer discussões sobre o que é público e privado, também observamos temas 

como vontade da maioria, necessidade das minorias, democracia, autoritarismo e outras 

formas de manifestação das vontades coletivas e do indivíduo. 

A menção dessas obras nos ajuda a identificar na atualidade o debate do valor 

público refletido na produção cultural nacional e internacional. O caráter público das 

organizações, seus limites, suas extensões, a relação e os interesses do mercado e a atuação 

do Estado tem se mostrado como tema recorrente nas obras e no debate público. 

Para a academia, especificamente, às pesquisas das Teorias das Organizações, 

Sociedade e Estado, a pequena contribuição do presente estudo tem a relevância de buscar 

auxiliar a compreensão do estágio do capitalismo contemporâneo na atual conjuntura, seus 

efeitos sobre a realidade brasileira e suas implicações na Administração Privada e Pública.  

A função social a que responde a universidade pública nos move a nos debruçar 

sobre os problemas sistêmicos, políticos, econômicos e culturais. Não apenas para a 

observação crítica da realidade, mas também para construir coletivamente uma teoria e uma 

prática que viabilizem a autonomia da maior parte da população sobre as políticas que os 

afetam e para a emancipação da classe que vive vendendo sua força de trabalho, onde os 

interesses de poucos não sejam soberanos sobre os demais. Assim, buscamos identificar a 

relevância da presente investigação aos diferentes âmbitos da sociedade. 

 

 

Metodologia 

Para a classificação dessa pesquisa, consideramos os termos colocados por 

Vergara (2014), que a qualifica sob dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios.  

 

a) Tipo de pesquisa quanto aos fins:  

Quanto aos fins, a pesquisa será descritiva, ou seja, iremos expor as 

características da administração da empresa pública observada, assim como da atuação do 
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governo federal sobre o sistema financeiro e do próprio Banco do Brasil. A pesquisa 

descritiva será base também para investigação exploratória (VERGARA, 2014, p. 42).  

Considerando as características do objeto desta dissertação, entendemos que a 

mesma se enquadra nos dois tipos de classificação. Exploratória porque nosso ponto de 

partida foi baseado numa revisão preliminar da literatura sobre administração pública do 

sistema financeiro brasileiro e valor público e quando o problema se delineou, balizando a 

pesquisa de campo e análise dos dados, não foram encontrados resultados de estudos que 

procurassem analisar a conexão dos dois objetos. Assim, a visão exploratória nos ajudou a 

identificar a relação caráter público da administração e sistema financeiro.  

 

b) Tipo de pesquisa quanto aos meios de investigação:  

I) pesquisa de campo: através da aplicação de questionários a trabalhadores do setor bancário 

e também da análise de dados publicados nos balanços e relatórios anuais do BB, levantando 

dados sobre o debate "público e privado"; 

 

II) investigação bibliográfica: considerada como o estudo sistematizado desenvolvido com 

base em material publicado acessível ao público em geral, podendo existir fontes primárias 

e secundárias (VERGARA, 2014, p. 47). Usamos nesta pesquisa os dois tipos de fontes. 

Como primárias, usamos dados publicados por entidades como DIEESE, IBGE (sistema de 

contas nacionais e outros), FGV, IPEA e universidades, assim como investigamos 

documentos produzidos pelo banco abertos ao público como balanços contábeis, relatórios 

anuais, informações disponibilizadas na página eletrônica e normativos abertos ao público. 

Também realizamos pesquisa nos acordos coletivos assinados entre representantes dos 

bancos e dos empregados nos últimos quinze anos. Como fontes secundárias, recorremos à 

literatura pertinente ao tema. 

 

III) estudo de caso: mesmo tendo estudado o caso do Banco do Brasil, entendemos que as 

características identificadas não podem ser entendidas como restritas somente ao caso do 

BB. As condições históricas e políticas conforme procuramos demonstrar considera uma 

lógica ampla do Estado brasileiro e do próprio mercado, não nos sendo possível restringir as 

observações que fazemos o âmbito do BB, como se elas ocorressem somente naquele banco. 
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Coleta de dados 

A coleta de dados em bases documentais, além das bibliográficas e de campo já 

ocorre desde antes da etapa de qualificação desta dissertação.  

Por se tratar de uma pesquisa de natureza qualitativa, a escolha do método de 

coleta de dados passou pelo fato de que analisaríamos os dados recebidos com recursos 

qualitativos.  A partir disso, foi preciso responder à questão mais importante sobre a 

definição do método: saber para que nós iríamos ouvir informantes. Que aporte julgávamos 

que eles iriam nos oferecer? 

Sentíamos falta da fala das pessoas ligadas ao expediente do próprio banco 

analisado com o propósito de verificar, comparar, confrontar e atualizar as experiências já 

levantadas por outros pesquisadores. Os trabalhadores da empresa pública são os que 

supomos serem os que melhor podem acrescentar elementos à pesquisa nesse sentido e por 

isso decidimos pela aplicação de questionários. 

Mesmo contando com numerosas pesquisas já desenvolvidas sobre o sistema 

financeiro, seu funcionamento, o trabalho lá realizado e suas consequências, não somente no 

campo da Administração, mas também no campo médico, jurídico, da psicologia, história, 

economia e outros, observamos certa lacuna de levantamentos recentes sobre nosso 

problema central de apurar o caráter público das S/A, notadamente a partir do olhar do 

homem e da mulher que atua no cotidiano da empresa. 

Assim, os objetivos do questionário aplicado são observar qual visão os 

empregados têm sobre o que é um banco público e também a percepção deles se o banco se 

aproxima ou se afasta da concepção que possuem. Para isso, precisamos questionar sobre 

suas rotinas de trabalho, para que nos dessem pistas que nos auxiliassem em nossas 

investigações. 

A opção pelo instrumento questionário dá-se por dois motivos principais. O 

primeiro para facilitar o acesso aos respondentes. Conversando informalmente com alguns 

empregados, observamos certa dificuldade em agendarmos entrevistas, instrumento que 

estava entre as possibilidades pensadas para a pesquisa de campo. Houve alegação do temor 

de serem identificados, mesmo sendo garantido anonimato. A possibilidade de questionário 

nos pareceu ser melhor acolhida entre os funcionários consultados em contato prévio, devido 

ao distanciamento com o entrevistador, considerando o envio via internet do material a ser 

respondido. Consideramos poder haver uma perda de dados em não se realizar entrevistas, 
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quando seria possível esclarecer dubiedades e aprofundar a exploração de algum conteúdo, 

no entanto concluímos que a demora ou até mesmo a impossibilidade em conseguir 

entrevista com os funcionários nos acarretaria prejuízo muito maior.  

O segundo motivo era uma preocupação com uma padronização que pudesse 

favorecer a comparação dos dados, aumentando possivelmente uma precisão dos registros e 

por fim a análise e interpretação dos dados. Uma tabulação de respostas, mais facilmente 

conseguida a partir do questionário nos leva a crer que a pesquisa seria beneficiada contando 

com os recursos qualitativos de análise de conteúdo e outros. 

O banco possui boa parte de seus empregados operando na rede de agências. 

Nelas, o trabalho mais aparente ao público é o do atendimento, existindo também setores 

internos, menos visíveis, como suporte administrativo e tesouraria. No atendimento, 

distinguem-se outras subdivisões, como negocial e caixa, correntistas e não correntistas, 

pessoa física e pessoa jurídica e ainda mais específicas, que podem aparecer como pessoas 

jurídicas de diferentes portes de faturamento, como microempresa e empresas médias; 

pessoas físicas de distintos níveis salariais; no caixa, há filas separadas para prioritários por 

lei, os caixas rápidos, para poucos documentos e outras tantas classificações possíveis. 

A pesquisa quantitativa é certamente bastante esclarecedora e deve ser realizada 

quando possível. No nosso caso, além de nossa opção primeira pela pesquisa qualitativa, 

falamos de empresas públicas brasileiras, algumas delas ultrapassando a casa de uma centena 

de milhares de empregados. A elaboração de uma amostra representativa nos custaria 

segmentação e operação custosa e demorada. Consideramos ainda sobre o número de 

questionários aplicados, o que dizem Rosa e Arnoldi: "Na pesquisa qualitativa, não é a 

quantidade de pessoas que irão prestar informações que tem importância, mas, sim, o 

significado que os sujeitos têm, em razão do que se procura para a pesquisa" (2008, p. 53). 

Considerando essas variáveis, optamos por aplicar o questionário a trabalhadores 

de diferentes e principais cargos lotados em agências bancárias na cidade do Rio de Janeiro. 

A escolha por empregados lotados em agências e não nas chamadas áreas meios, ou seja, 

aquelas áreas distantes do público cliente, as de processos, controles, decisões executivas e 

outras, é para que pudéssemos ter acesso às informações dos trabalhadores mais diretamente 

envolvidos com as atividades típicas do banco: mexer em dinheiro vivo nos caixas, atender 

ao público, vender produtos, montar processos, abrir conta corrente, fazer a intermediação 

financeira, entre outras. Podemos considerar a agência bancária como a “ponta” da empresa, 

a razão de existir dela, um pouco como o “chão da fábrica”, onde as coisas acontecem, para 
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lá vão as estratégias de cima e de lá saem os resultados que mantêm a empresa. Não à toa 

que ali se concentra a maior parte dos funcionários.  

Dentro da agência, os questionários foram aplicados a funcionários de diferentes 

setores da unidade e com diferentes tempos de carreira no banco, entre eles: dois postos 

efetivos, um recém contrato e outro com mais de 15 anos de casa. O primeiro funcionário 

pode nos trazer percepções de laços menos fortes com o caráter público da empresa, talvez 

trazendo um discurso do senso comum, de defesa de valores como competitividade, de foco 

nos lucros, de flexibilização, etc. 

Também aplicamos o questionário a um gerente de contas de pessoa física de 

faixa salarial alta, que atenda a seus clientes em agências exclusivas para este segmento e 

outro gerente de contas de pessoa física de faixa salarial menor e de usuários não correntistas. 

Um gerente de contas de pessoa jurídica de porte maior, com faturamentos brutos acima de 

R$ 3.600 mil anuais e outro gerente de pessoa jurídica de empresas de menor porte, que 

atenda pequenas e microempresas. Um caixa, um gerente de tesouraria, um gerente 

administrativo, a mais alta posição de uma agência, aquele que responde em última instância 

por todas as decisões administrativas, negociais e operacionais da agência, representante 

direto do banco, por procuração. Um assistente de negócios, aquele que atua em processos e 

controle internos, de apoio aos negócios, um funcionário de suporte administrativo e um 

supervisor de atendimento. 

Optamos por aplicar questionários abertos nos termos colocados por Vergara 

(2014, p.52), para que os informantes possam responder livremente as perguntas. A 

construção e aplicação do questionário serão detalhadas quando fizermos análise e 

interpretação dos dados recebidos. 

O questionário foi construído conforme transcrição em anexo ao fim da 

dissertação. Abrimos o formulário com sucintas orientações sobre o destino daqueles dados 

à pesquisa, sobre a garantia de proteção da identidade de quem respondesse e de como 

devolver o questionário via internet, através de correio eletrônico. 
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Tratamento de dados e limitações do método 

O tratamento de dados foi feito através de uma análise qualitativa, no marco da 

contextualização histórica, da confrontação de dados, buscando desvelar contradições, 

entendendo a realidade como um todo, portanto um conjunto de causa-efeito que “não são 

dois conceitos distintos, mas apenas um” (HEGEL, 2011, p. 211), sob determinações 

materiais e essencialmente econômicas – em síntese, embasado no método materialista 

histórico dialético. Como linha auxiliar, considerando a metodologia como sendo 

parcialmente da ordem do instrumental, utilizaremos a análise de conteúdo para estudar os 

dados recebidos através dos questionários.  

Considerando método como um conjunto de regras e procedimentos para realizar 

a pesquisa, mas também uma concepção de história e de teoria do conhecimento, devemos 

tratar um pouco agora do materialismo histórico dialético. 

 Seus principais formuladores teóricos são Karl Marx e Friedrich Engels. 

Escreveram algumas vezes juntos, outras sozinhos, algumas das obras científicas que mais 

inspiraram mobilizações políticas durante os séculos XIX e XX e seguem inspirando. O 

lugar de produção de suas obras, no entanto, não foi a universidade. Constantemente 

excluídos da “ciência oficial” à época e vítimas de forte e contínua perseguição política, 

estudavam e produziam textos ligados ao movimento operário europeu. Mesmo sob grande 

e contínua perseguição política, assumiram a tarefa de produzir textos dirigidos aos 

trabalhadores, estes desejosos de aprender sobre história, economia política e filosofia. O 

próprio “Manifesto Comunista” é publicado como um panfleto a ser distribuído nas fábricas, 

no entanto, seu rigor científico conferem-lhe status de referência bibliográfica em milhares 

de textos até hoje. Através de princípios estabelecidos a partir da crítica à filosofia alemã, à 

dialética hegeliana, à economia política e ao socialismo utópico, Engels e Marx fundaram 

uma das bases reconhecidas dos critérios científicos para as ciências sociais (FERNANDES, 

1989). 

Porém, nem Marx nem Engels defendiam a dogmatização de sua teoria, nos 

termos que alerta Hobsbawm quando diz que alguns marxistas costumam considerar os 

textos de Marx e Engels como uma figura de autoridade, aconselhando-os a evitar a 

tendência de procurar nos textos marxistas a confirmação de seus pontos de vista. 

(HOBSBAWM, 2003, p.155). Ao contrário, as bases de um método sólido de observação da 

realidade servem para que novas teorias contemporâneas das conjunturas vividas sejam 

produzidas. Teorias essas que unam o cerne principal de ciência da história com a capacidade 

de transformação real da realidade. 
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Nota-se ainda hoje um ar de rejeição e preconceito sobre os cientistas que 

procuram fazer uso do método materialista em seus estudos, talvez pela origem externa à 

academia, talvez pelo rigor e compromisso que exige a teoria. Ou ainda pelas consequências 

políticas a que historicamente o método tem sido associado.  

Ainda sobre o tratamento de dados sob a ótica dialética, citamos a contribuição 

de Gurgel para o já referido livro da professora Vergara sobre as dificuldades possíveis em 

se utilizar o método: 

“O tratamento de dados pelo método dialético tem dificuldades e riscos. 

Entre as dificuldades está a própria complexidade que lhe dá consistência, 

mas que também exige do pesquisador maior rigor. Entre os riscos, conta-

se a tendência a simplificações, principalmente ao desvio mecanicista, que 

às vezes confunde dialética com abordagens positivistas.” (VERGARA, 

2014, p. 58). 

 

Os dados a serem analisados serão observados não como algo dado, mas como 

resultado das “... relações determinantes (que) são históricas, não são universais, não valem 

para todas as épocas; pelo contrário, elas definem a especificidade de um dado modo de 

produção” (LIMOEIRO, 2005). Trata-se de um método, portanto, que considera o 

pensamento determinado pela história real, valendo-se da pesquisa de campo, da 

investigação documental, além da pesquisa bibliográfica.  

O pensamento materialista sustenta que a existência do homem não é 

determinada pela sua consciência, mas que sua consciência é determinada pela sua existência 

material. Não sendo o homem como um produto de seu meio, mas como sendo o próprio 

meio resultado da ação do homem dentro de seu contexto histórico, aspecto indispensável 

para a compreensão dos fenômenos.  

Ainda sobre o tratamento dos dados, entre outras possíveis dificuldades, de 

ordem prática, contamos com restrito acesso a dados internos das empresas do setor 

financeiro como um todo. Na tentativa de compensar esta falta, poderemos recorrer a 

publicações oriundas das organizações dos trabalhadores, como sindicatos, associações e 

demais coletivos que tradicionalmente registrem memórias e realizem pesquisas próprias da 

área. Nossa dificuldade deverá ser o acesso a informações internas dos bancos, muitas vezes 

protegidas pelo sigilo típico do mercado, o que nos levará a redobrar o cuidado com os 

entrevistados, constantemente ameaçados com perda de posição na empresa.  

Com essas considerações, lançamo-nos o desafio de usarmos os critérios do 

método citado, baseados nas obras fundamentais dos dois autores e auxiliados também por 
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outros cientistas brasileiros, Míriam Limoeiro (2005) e Florestan Fernandes (1989 e 2012) e 

Gurgel e Justen (2015). 

Estes últimos constatam ainda que a releitura das teorias organizacionais na 

perspectiva do materialismo histórico proporciona o entendimento de que estas teorias têm 

um papel mais relevante do que habitualmente se atribui a elas Eles demonstram como o 

avanço do capitalismo caminha lado a lado com o avanço dos estudos das organizações, 

embora o senso comum encare essa teoria como “depolitizada” ou meramente técnica, 

descontextualizada das relações econômicas concretas da realidade (IDEM). 

Santos e Silva nos ajudam defendendo que as relações entre público e privado 

no contexto histórico do capitalismo só podem ser entendidas através do materialimo 

histórico pela necessidade de se usar um método que permita desvelar a aparência dos 

processos, enfrentando as contradições da realidade (2015). 

CAPÍTULO 1. DESTAQUES HISTÓRICOS DO CAPITALISMO  

 

Estudar o capitalismo ou pelo menos o contextualizarmos na realidade presente 

é parte crucial desde trabalho, por conta das contradições fundamentais desse sistema, ponto 

de partida para entendermos melhor os objetivos. A primeira delas, explicada por Marx, trata 

diretamente de nossa pesquisa, valor público e privado, assim como justifica a relevância da 

mesma ao revelar a apropriação privada da produção social (MARX, 2012).  

Quando trata da teoria da mais valia, Marx explica que a base da produção 

capitalista é a troca do capital e o trabalho, em que o salário não remunera o trabalhador por 

aquilo que ele produziu, mas apenas o necessário à sua sobrevivência e reprodução, sendo 

acumulado pelo capitalista toda a riqueza produzida pelo trabalhador pela qual ele não recebe 

(IDEM). Essa apropriação privada pela classe capitalista do valor público é uma questão 

central e eis porque estudar o capitalismo é passo determinante para nós, pois o conflito entre 

o interesse privado e público é a raiz do problema. 

Não nos cabe aqui reproduzir mecanicamente bibliografias existentes, mas 

destacar entre muitos estudos o que nos é imprescindível para compreender o conflito de tais 

interesses na realidade das organizações públicas e no Estado brasileiro. 

 

1.1. As crises inerentes do capitalismo 

Os marxistas costumam explicar de modo geral as crises econômicas como 

crônicas e inerentes do sistema capitalista, decorrentes contraditoriamente de seu próprio 
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processo de acumulação, considerando uma tendência decrescente da taxa de lucro. As crises 

seriam parte de ciclos econômicos de alta lucratividade seguida de quedas fortes da produção 

econômica, como uma face típica do capitalismo (HELD, 2013). 

A despeito da suposta eficiência do mercado e da liberdade concorrencial, torna-

se cada vez mais óbvia a interdependência entre as organizações. Os distúrbios ou 

rompimentos nos ciclos econômicos ameaçam diretamente todo o sistema. A falência de um 

banco, por exemplo, pode atingir uma série de outras empresas, de comunidades inteiras, 

pondo em risco inclusive a estabilidade política (IDEM). Para tentar conter esse e outros 

efeitos do sistema, o século XX refletiu-se num aprofundamento da ampla intervenção do 

Estado como uma das principais soluções. 

Um dos momentos mais destacados de crise do capitalismo no século, sem 

dúvida, é o que conhecemos como a Grande Depressão, mesmo não tendo sido a primeira 

crise do sistema, mas foi uma das mais importantes, primeiro por sua intensidade e depois 

como marca o modelo fordista na produção econômica.  

Parece que ninguém suspeitou que o intenso crescimento da economia do início 

do século XX passaria a se contrair em 1929, mesmo sob os comandos da “Lei de Say” (a 

oferta cria sua própria procura) e da “mão invisível” da economia (que para Adam Smith 

organizaria sempre o sistema, mantendo-o sob equilíbrio) e o caos instalou-se. Dados 

impressionantes como o de cerca de 15 milhões de desempregados; cinco mil bancos 

parados; 85 mil empresas quebradas somente nos Estados Unidos entre 1929 e 1933 e queda 

em cerca da metade do valor dos salários pagos à classe trabalhadora nos indicam a dimensão 

do que foi o crack dos anos 1930 (GURGEL; JUSTEN, 2015). 

A crise de 1929 e a Grande Depressão foram de tal magnitude determinantes que 

alguns autores afirmam que seus efeitos puseram em xeque alguns dos fundamentos do 

capitalismo e da relação capital-trabalho, passando a exigir uma redefinição do papel do 

Estado na sociedade capitalista, como forma de garantir a própria sobrevivência do sistema 

(HONORATO, 2008).  

 Honorato exemplifica esse processo citando o caso brasileiro, afirmando que até 

a virada dos anos 1930 o principal imposto cobrado aqui era o de importação de produtos. 

Assim, as despesas públicas restringiam-se a pagamento de pessoal e algumas obras públicas 

que garantissem um melhor escoamento de bens e produtos, havendo pouca previsão de 

despesas públicas para socorro em crises (IDEM). 
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“A grande crise da virada dos anos 1920/30 (...) passou a exigir uma nova 

lógica a ser implementada pelos estados e que se assentasse na busca de 

soluções que garantissem a sobrevivência do modo de produção capitalista, 

embora isso pudesse gerar conflitos intra-segmentos da própria burguesia. 

O capitalismo, pela primeira vez, encontrava-se em tamanha crise que, ou 

se buscava soluções que garantissem a sobrevivência do próprio modo de 

produção - com todos os traumas que pudessem advir de tal necessidade -

, ou o capitalismo poderia fenecer (IDEM)”. 

A Grande Crise marcou o fim do século XIX e o início de uma nova era tanto 

para o capitalismo quanto para as sociedades de todo o mundo. Nenhuma parte do globo e 

nenhum segmento do capital ficaram a ela imune ou dela não sentiram os efeitos. Com a 

crise, houve uma agudização da profunda crise social gerada pela implantação e expansão 

do capitalismo, desde o século anterior, com novos patamares da luta de classes, com a 

Grande Guerra, ampliação da taxa de exploração da mais-valia, aumento do exército de mão-

de-obra reserva, ampliação da miséria, além da construção de uma alternativa real de 

superação do sistema quando se deu o consenso  de que os remédios clássicos não seriam 

suficientes. Havia a exigência de se implantarem profundas mudanças na atuação do Estado 

para que fosse possível manter o capitalismo (IDEM).  

A crise de 1929 abalou, portanto, a solidez da então bem-sucedida fórmula 

fordista, que muito havia colaborado para a acumulação e produção do capital até então. 

Ocorreu que o modelo fordista de produção gerava em si uma contradição: sua produção de 

massa necessitava de consumo de massa e este estava abalado pelos milhões de trabalhadores 

dispensados dos empregos ou ainda com os salários reduzidos muitas vezes pela metade. A 

partir daí, surgem três grandes saídas construídas como alternativas da crise dos anos 1930. 

Todas questionavam a base clássica do liberalismo como única possibilidade de organização 

social e pensavam o Estado intervindo fortemente no mercado e no sistema (GURGEL, 

2003). 

Essas três propostas de superação da crise foram: 

a) O Socialismo: colocado de forma mais concreta na ordem do dia desde 1917 

pela Revolução Russa, questionava radicalmente a distribuição concentrada das riquezas e 

dos meios de produção, defendendo a planificação da economia e o fim da apropriação por 

poucos do trabalho de todos. 

b) O Fascismo: que alcançou rapidamente o comando de uma Alemanha 

devastada econômica, política e moralmente desde o fim da Primeira Grande Guerra, 
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reestruturando a produção e a organização daquele país e influenciando também Itália, 

Espanha, Portugal, Grécia e Turquia. 

c) O “New Deal” e sua referência teórica, o keynesianismo: baseado em ignorar, 

mesmo que episodicamente, as liberalidades cultuadas do mundo capitalista, chamando o 

Estado a intervir no que for necessário para recuperar a produção e dar emprego e sustento 

à população. De certa forma, a geração de emprego recupera o fordismo, que será também 

reeditado para recuperar o sistema (IDEM). 

Gurgel demonstra-nos que o modelo de recuperação adotado sob a gestão de 

Franklin Roosevelt reuniu quatro dimensões “... que se associaram, em diferentes 

proporções, conforme as experiências locais...” (GURGEL, 2003, p.101). São elas: o sistema 

fordista de produção, o modelo keynesiano de gestão macroeconômica, a gestão social do 

“Welfare State” e o sistema de organização da burocracia (IBIDEM). 

Nas palavras de Honorato, 

“De acordo com a nova perspectiva da economia política, o Estado, deveria 

desempenhar o papel de agente anticíclico da crise atingindo aquilo que 

Keynes e seus seguidores identificavam como as razões estruturais da 

própria crise: o desemprego, a diminuição do mercado consumidor, a falta 

de investimentos e o excesso de oferta de bens e produtos. Para isso, 

tornava-se necessário abandonar-se o princípio fundamental da economia 

clássica de que o mercado é autoregulado. Sem embargo, o Estado deveria 

passar a regular, controlar e condicionar o mercado visando por fim à crise 

e garantir o próprio sistema (HONORATO, 2008).  

O modelo adotado pelo EUA e espelhado em outros países de capitalismo 

avançado funcionou bem. O Estado se recuperou, passou a produzir, a realizar encomendas 

ao setor privado, tornando-se seu maior cliente, investindo em infraestrutura, empregando, 

recuperando o mercado de consumo e a produção. Da recuperação econômica, dá-se o 

crescimento estadunidense, a passos firmes e largos, até a Segunda Guerra, quando além do 

poderio econômico, o país irá se consolidar politicamente, culturalmente, militarmente 

(GURGEL, 2003). 

Após a derrota do fascismo, o “Plano Marshall” e o “Acordo de Bretton Woods”, 

que transformou o dólar na referência monetária do mundo capitalista, consolidam a 

liderança internacional dos Estados Unidos no projeto capitalista, ocupando material e 

ideologicamente a Europa não soviética e a Ásia, pelo Japão. O pensamento keynesiano 

sugeria política de pleno emprego, de estabelecimento de salários e preços mínimos, de 
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controle do sistema financeiro e de novos investimentos. Para isto, o estado precisava contar 

com um fundo público até o momento inexistente e precisou a administração reajustar sua 

política para tornar possível a reserva de dinheiro, passando a agir mais fortemente sobre a 

política monetária, de arrecadação, de circulação de moeda e até de transações internacionais 

(HONORATO, 2008).  

Uma questão da crise do capitalismo era conter o comunismo, o que se tornou 

uma tarefa complexa de soluções com múltiplos braços. Parte da estratégia consistia em 

comunicar à classe trabalhadora que não é necessário mexer na propriedade dos meios de 

produção para haver distribuição mais justa das riquezas. O Estado de Bem Estar Social e 

suas políticas sociais chegam para restringir ao máximo a miséria, aumentando as despesas 

públicas com políticas para os setores mais pobres da sociedade. O crescimento econômico 

a partir do modelo keynesiano-fordista, apoiados por uma intensa produção de conteúdo 

teórico das teorias organizativas, como demonstram Gurgel e Justen, assim como de intensa 

difusão da cultura de massa, pelo cinema e pela música, sob o primado da organização 

burocrática, normatizada, legal fortalecem o capitalismo e tornam hegemônica a 

administração norte-americana até meados da década de 1970 (2015). 

A partir desse período, surge nova crise da etapa fordista de produção. Seus 

produtos padronizados, produzidos em larga escala e sob o primado da durabilidade pararam 

de encontrar mercado consumidor. Aliado ao pauperismo geral e estrutural, deu-se, a partir 

disto, profunda queda da produção e da taxa de lucro, em escala mundial no terço final do 

século passado. Isto obrigou as empresas privadas a alterarem sua forma de organização e 

produção e a acumulação flexível foi uma das saídas encontradas. Assim, precisamos rever 

e entender o fordismo, sua crise e saída encontrada pelo sistema em direção ao modelo 

Toyota e à acumulação flexível (ANTUNES, 1995; DRUCK, 1999; GURGEL, 2003; 

HARVEY, 2005; ARRIGHI, 1996). 

Sobre esse particular é importante ressaltar que a recuperação econômica não 

prescindia de caráter ideológico e a intervenção estatal na economia se fez marcante por 

vários anos na maioria dos países desenvolvidos, não se restringindo apenas aos países em 

desenvolvimento. O surgimento de novas empresas públicas, muitas vezes relacionadas à 

implantação de programas de bem-estar social, à melhoria da distribuição de renda e à 

aceleração do crescimento dos níveis de emprego foram fundamentais para a retomada do 

crescimento econômico, mas também para manter certo controle social (COSTA, 2013).  
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“As raízes do estado Keynesiano e do Estado de bem-estar social foram 

plantadas em vários países em crescimento, e as teorias relativas aos 

conceitos de bens públicos e externalidades vieram oferecer a base teórica 

que justificava a maior participação estatal na economia” (IDEM).  

A partir dos anos 1960, porém, já é observada a redução das taxas de crescimento 

do PNB dos países centrais. Os EUA então crescendo 4,4% ao ano em 1960, em 1973 

cresceram praticamente a metade. No Japão é ainda mais drástica a queda, sendo em torno 

de 10% nos anos 1960 e apenas 3,6% nos anos 1970 (GURGEL e JUSTEN, 2015). 

Mais uma vez, o sistema entra em crise e segue sendo fundamental entender o 

processo histórico, para compreendermos as decisões políticas assumidas no enfrentamento 

dessa nova depressão já no último terço do século XX, especialmente aquelas que envolviam 

as teorias organizacionais, incluindo a administração pública. Entre as saídas encontradas à 

crise, uma das mais utilizadas remete à privatização, à concessão pública, na possibilidade 

de transformar, portanto, qualquer empresa pública (mesmo os bancos) em empresas 

meramente comerciais e afetando a dimensão do valor público de que tratamos. 

Os anos 1970 foram marcados por uma grave crise de superacumulação, pois o 

setor produtivo investia cada vez menos, passando assim a acumular capital em proporção 

muito elevada. A solução do passado dada pelo New Deal, de empregar e motivar o consumo 

que absorve produção acabou se tornando mais um elemento para a superacumulação, 

devido à lógica explicada por Marx de apropriação de valor pelo trabalho assalariado. Assim, 

observa-se uma certa contradição da solução para as crises do capital na primeira metade do 

século, virarem parte do próximo problema (IDEM). Segundo a teoria do valor de Marx, 

“todo o sistema de trabalho assalariado e todo o atual sistema de produção é dependente da 

apropriação da mais-valia” (MARX, 2012, p.120). Nesse sentido, o remédio do pleno 

emprego resolve à curto prazo o problema de incentivar a produção, porém com o tempo, 

contraditoriamente, ele concentra mais capital, invés de distribuí-lo, gerando 

inevitavelmente mais crise. 

 Ademais, o modelo de desenvolvimento que havia resgatado o sistema da 

Grande Depressão acabou por tornar robusto demais o aparelho do estado, engordou os 

aparatos burocráticos, de assistência social, de investimento, muitas vezes sobrecarregado 

devido a práticas do empreguismo e do clientelismo. 

“... o sistema de organização e gestão burocráticas foi exigindo um aparato 

administrativo e operacional igualmente amplo, complexo, muitas vezes 
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redundante. Nele se multiplicaram agentes prestadores de serviço 

(médicos, professores, enfermeiros, assistentes sociais, instrutores, 

atendentes, orientadores, psicólogos, fisioterapeutas), arrecadadores 

(cobradores, recolhedores, coletores), fiscalizadores, técnicos e 

administrativos cujos custos de manutenção se elevavam a cada ano.” 

(GURGEL, 2003, p 109). 

Podemos entender a crise dos anos 1970 tendo como base algumas questões 

amplas: primeiro, a superacumulação, segundo, a perda de capacidade de investimento do 

Estado, com a diminuição das receitas tributárias e o aumento das despesas públicas, 

agravadas com as práticas de empreguismo, corrupção, renúncias fiscais, desvios de 

orçamento, sonegação e outros. Aspectos adicionais costumam ser adicionados como razões 

para a crise, tais como os avanços de conquistas sociais a partir da mobilização coletiva 

organizada e as chamadas crises do petróleo, sendo que as primeiras oneraram mais as contas 

públicas e as segundas elevaram intensa e bruscamente os custos da indústria. 

Antunes elenca os principais sinais da crise do capitalismo nos anos 1970, 

iniciada logo após um longo período de acumulação com o apogeu do fordismo e da fase 

keynesiana. Queda da taxa de lucro, causada entre outros motivos pelo encarecimento da 

força de trabalho, também resultado da luta dos trabalhadores e das conquistas sociais no 

pós segunda guerra; esgotamento da etapa taylorista fordista; aumento da concentração de 

capital decorrente do aumento de empresas oligopolistas; crise do Welfare State, incremento 

acentuado das privatizações, tendência generalizada às desregulamentações e à 

flexibilização do processo produtivo dos mercados e da força de trabalho (ANTUNES, 2009, 

p. 32). 

Embora essas características tenham contribuído para piorar a crise, elas não 

seriam isoladamente responsáveis por mais esse ciclo de recessão, que requisitou nova 

resposta da organização do sistema. O diagnóstico teórico foi escrito por Toffler, ainda nos 

anos 1970, em seu “A administração flexível”, onde afirma que o modelo fordista precisava 

ser superado, pois seus produtos não inspiravam os consumidores a comprar outras unidades 

dos bens que já possuíam e que também eram duradouros. Para voltar a circular a economia, 

novos produtos deveriam ser oferecidos, de diferentes tamanhos, cores, funcionalidades, 

tecnologias ao consumidor para que voltasse a se realizar em capital a mercadoria produzida 

(TOFFLER, 1985). 

O sistema precisava encontrar novas soluções para mais essa crise e o caminho 

trilhado passava pela ideia de flexibilidade. As relações de trabalho, os produtos finais 
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diferenciados, o salário variável, as terceirizações, a obsolescência programada, as 

privatizações, a adoção do método fabril Toyota, a inovação, customização, os programas 

de qualidade total, o foco no consumidor, a mobilidade geográfica das empresas, a abertura 

de fronteiras ao capital financeiro. 

Foi assim, a partir da crise do capitalismo na década de 70, que o pensamento 

hegemônico identificou como uma crise de Estado, propondo como solução, além do 

programa de diminuição do Estado por meio das privatizações, concessões e delegações de 

serviços públicos, a introdução de técnicas de gestão privada no setor público, técnicas estas 

características do sistema de produção flexível, aos moldes do toyotismo. 

A crise do capital dos anos 1970, portanto, recebe como remédio o que Gurgel 

chamou de “superdose de liberalismo”. Adotada em várias partes do mundo, a principal 

tática da superdose é a busca por redução de gastos do Estado e priorização das concepções 

de mercado/empresa privada fazendo uso de procedimentos como privatizações e 

concessões públicas, sob argumento de que a gestão privada ofereceria maior eficiência aos 

serviços prestados do que era capaz o aparelho do Estado. Setores tradicionalmente 

administrados pelo Estado são entregues a iniciativa privada sob essa justificativa, como 

energia, telecomunicações, mineração e inclusive bancos (GURGEL, 2003, p. 126). 

Como afirma Antunes, “novos processos de trabalho emergem, onde o 

cronômetro e a produção em série e de massa são ‘substituídos’ pela flexibilização da 

produção, pela ‘especialização flexível’, por novos padrões de busca da produtividade, por 

novas formas de adequação da produção à lógica de mercado” (ANTUNES, 1995). 

Foi a partir da crise do capital nos anos 1970 que o chamado toyotismo e a era 

de acumulação flexível emergem. O capital para retomar suas margens de lucro, reestrutura 

o seu processo produtivo, através de downsizing, de formas de gestão organizacional do 

avanço tecnológico, reorganizando também sua posição frente à organização social, 

reposicionando-se em relação aos direitos sociais, assim como dando força a uma certa 

cultura do individualismo, associada ao pós-modernismo (ANTUNES, 2009). 

No Estado brasileiro, a privatização das empresas telefônicas, da Vale do Rio 

Doce, das concessões de exploração de transportes, pontes, estradas, etc., a terceirização de 

mão de obra, com redução de benefícios e salário, terceirização até da gestão de hospitais 

públicos, através das Organizações Sociais (OS), reestruturações internas nas universidades 
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e bancos públicos foram justificados à sociedade como sendo as melhores opções para o bem 

estar da população, pois se economizariam recursos públicos, sob o primado da maior 

eficiência dos serviços. Defendia-se que vender uma empresa pública à iniciativa privada 

era a melhor saída para defender o “valor público”. Nenhuma dessas mudanças ocorreu sem 

resistência dos trabalhadores, que supunham que a qualidade não melhoraria, quando o lucro 

passasse a ser o principal objetivo daquelas instituições. 

A adesão ao neoliberalismo ocorrida no Brasil é muito semelhante a outras 

economias, mesmo onde há experiências concretas de resistência contra hegemônicas, como 

aconteceu na América Latina, como Venezuela, Equador e Bolívia, como demonstrou Justen 

(2016). Os efeitos do que se chamou desmonte do Estado, desmonte esse não aplicado ao se 

tratar de apoio ao mercado, têm sido igualmente semelhantes entre vários países.  Dos Santos 

nos dá mais exemplos internacionais dos efeitos das políticas neoliberais: 

“Aonde nos levam esses princípios ‘científicos’ (dos tecnocratas 

neoliberais) do século XVIII está cada vez mais evidente. Basta ver o que 

se passou com a África sob o domínio do Banco Mundial, desde os anos 

1980. Basta ver o que se passou com a Europa Oriental, incluindo-se a 

União Soviética, sob a orientação dos técnicos neoliberais, depois da 

vitória de Yeltsin. Basta ver o que se passou com os Tigres Asiáticos 

quando começaram a ceder na sua política de Estado desenvolvimentista 

para abrir espaço à entrada de capitais de curto prazo e à 

desregulamentação de suas economias. Basta ver a situação gravíssima da 

América Latina depois de aplicar os ajustes estruturais dos anos 1980 e o 

consenso de Washington, dos anos 1990” (SANTOS, 2016, p. 109). 

A aplicação e os efeitos dessas políticas adentram o século XXI e antes do fim 

de sua primeira década, nos deparamos com uma grande crise, sobre a qual cientistas tem 

apontado vários pontos de aproximação com a crise dos anos 1930. A crise atual ocorre num 

período em que a globalização mercantil e a financeira atinge patamares nunca vistos na 

história. Somado à desregulamentação financeira estimulou-se especulação internacional e 

volatilidade dos capitais. Contudo as políticas anticíclicas aplicadas nesta crise têm se 

voltado muito mais para evitar maiores quebras do sistema financeiro e de grandes 

corporações do que para objetivos sociais e de emprego (CANO, 2009). Por esses fatores, a 

atuação do Estado, desta vez, tem sido mais rápida para socorrer mercados e não o conjunto 

dos mais atingidos que vivem de vender sua força de trabalho. 

São muitos os exemplos de como os Estados socorreram empresas e 

especialmente bancos. Nos Estados Unidos, o Citigroup recebeu 45 milhões de dólares de 

ajuda do governo estadunidense em 2008 (CHACRA, 2009), dois dias depois da falência do 
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Lehman Brothers no dia 15 de setembro de 2008, a maior empresa de seguros do mundo, a 

norte-americana American Internacional Group (AIG), recebeu do tesouro 85 bilhões de 

dólares para continuar funcionando. Antes do final daquele ano, o quinto maior banco de 

investimentos dos EUA, o Bear Stearns, com mais de 85 anos de existência, só não anunciou 

sua quebra porque o tesouro comandou diretamente uma operação em que a JP Morgan 

Chase o incorporou por um décimo do seu valor de mercado antes da crise. À frente do país 

à época, o governo Bush foi responsável por socorrer empresas e bancos numa soma que 

chegou a 2,6 trilhões de dólares (VILLELA, 2014).  

Foi muito difundida a frase “too big to fail” proferida pelo então secretário do 

Tesouro dos Estados Unidos Henry Paulson para justificar o socorro às instituições 

financeiras. Paulson que havia sido executivo do banco Goldman Sachs antes de assumir o 

cargo público, assumiu posteriormente lugar na Assembleia Geral do FMI, logo depois da 

crise. Essa expressão é o título de filme produzido para a televisão norte-americana para 

explicar a crise e a atuação do Estado. Juntamente com o filme Capitalism: a love story, Too 

big to fail (MOORE, 2009; HANSEN, 2011) representa uma parte de muitas produções 

políticas e artísticas de caráter anticapitalista feitas pelo povo norte-americano que se 

mobilizou contra a política financeira estadunidense.  

O país líder do sistema, para enfrentar a crise usou até mesmo do recurso de 

nacionalizar bancos, assumindo o caráter provisório da medida. Conforme a conjuntura e a 

instituição financeira se estabilizavam, o Estado se retirava de sua administração, 

devolvendo o banco em questão ao mercado. Foi assim com as instituições financeiras de 

operações de crédito hipotecárias e pessoais Federal National Mortgage Association e 

Federal Home Loan Mortgage Corporation, conhecidas como Fannie Mae e Freddie Mac, 

respectivamente. 

A política de resgate não foi muito diferente na Europa, nem na América Latina. 

Além do anúncio de não pagamento da dívida na Grécia, mesmo assim quatro bancos foram 

resgatados com dinheiro público em 2009 somando 22 bilhões de dólares. Na Espanha, 

outros quatro bancos foram socorridos num total de R$ 48 bilhões de dólares. A Grã-

Bretanha levantou um fundo público para nacionalização de bancos e empresas quebradas 

pela crise no valor de 1 trilhão de dólares e a Alemanha precisou fazer o mesmo na soma de 

500 bilhões de euros (VILLELA, 2014). 

No Brasil, experiência semelhantes ocorreram. Só para falar do Banco do Brasil, 

nosso objeto principal, houve uma série de eventos onde o banco público foi utilizado para 
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evitar a quebra de outros bancos e de empresas. O Banco do Brasil assumiu o papel de 

emprestador para evitar uma crise bancária entre setembro de 2008 e janeiro de 2009. O BB 

injetou R$ 5,8 bilhões nos bancos Votorantim, Safra e Alfa para ajudá-los a reforçar o caixa. 

O BB também socorreu a Sadia, que havia sofrido perdas em operações com derivativos, 

liberando um empréstimo de R$ 900 milhões para a empresa. 

No mesmo período, o governo brasileiro aprovou a Medida Provisória de no 443 

que autorizava tanto a Caixa Econômica como o Banco do Brasil a adquirirem bancos em 

dificuldades financeiras, o que antes era vedado pela legislação brasileira. A MP virou lei no 

ano seguinte (BRASIL, 2008). Em setembro de 2008, o BB fez a aquisição do Banco 

Estadual de Santa Catarina (BESC). No mês seguinte, comprou o banco que pertencia a São 

Paulo, o Nossa Caixa. A MP ainda permitiu ao Banco do Brasil comprar o Banco Estadual 

do Piauí, metade das ações do Banco Votorantim, o Banco Popular do Brasil e parte do 

Banco da Patagônia. 

Paul Singer explica que o combate à crise não foi deixado aos órgãos de 

regulação financeira, como o FMI e o Banco Mundial, mas estes mobilizaram todos os 

governos nacionais, abandonando qualquer pressuposto de que os mercados financeiros se 

autorregulam e atuando para resgatar os bancos a qualquer custo. O autor acrescenta que 

como grande parte desses bancos foi diretamente responsável pela farra financeira que 

suscitou a bolha imobiliária, o seu resgate simples com recursos pagos pelos contribuintes 

foi rejeitado pela opinião pública e até pelos meios de comunicação. Quando se tornou 

conhecido o fato que os bancos em questão ocultavam os riscos dos títulos hipotecários, 

além de maquiar os balanços e presentear seus executivos com opções de compra de ações 

a preços favorecidos, houve grande reação da opinião pública contrária à compra de títulos 

tóxicos por recursos públicos. Isso explicaria em parte, segundo Singer, porque os governos 

precisaram se utilizar dos instrumentos de nacionalização dos bancos em alguns casos 

(SINGER, 2009). 

“Para sair do impasse entre tentar afrontar a opinião pública ou prolongar 

a paralisia das finanças e a queda da produção e do emprego na economia 

real, um governo após o outro começou a nacionalizar os bancos "mortos 

vivos", comprando parte ou a totalidade do capital com recursos do 

tesouro. A nacionalização é encarada pelos governos mais conservadores 

como medida provisória, a ser revogada tão logo a crise financeira tenha 

sido superada e por isso mantêm à testa dos bancos estatizados as mesmas 

pessoas que os dirigiam antes da crise. Governos mais progressistas, por 

sua vez, substituem a direção dos bancos nacionalizados por pessoas de 

sua confiança, que se dispõem a reativá-los, desde que depósitos e 

empréstimos passem a gozar de garantia contra inadimplência por parte do 

Estado” (IDEM). 
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Wilson Cano acredita que esta crise, assim como outras, apresenta duas 

dimensões: o lado real e o financeiro, tendo sido este último, mais uma vez, seu estopim. 

Considerando a desregulamentação do sistema financeiro internacional e da maioria dos 

nacionais, imposta pelo Consenso de Washington e por algumas das regras do Acordo de 

Basiléia, a atual crise também é sistêmica e atingiu primeiramente os grandes bancos e 

intermediários financeiros internacionais, (CANO, 2009) para em seguida atingir parte 

importante do sistema produtivo, como ocorre no Brasil. 

Assim, o pesquisador defende que a natureza desta crise é mais complexa do que 

a das anteriores, justamente porque apesar de ter eclodido no lado financeiro, também atingiu 

o lado real da economia, através do consumo, investimento e o comércio. Alerta ainda que 

no caso dos Estados Unidos, a aparente normalidade no lado real da economia só se mantinha 

através da exacerbação do crédito fácil, da especulação nos mercados financeiros e do grande 

aumento da dívida externa (IDEM). Importante explicação do professor sobre a detonação 

da crise atual, as aparências que usam para explica-la e o atingimento da economia real, 

reproduzimos a seguir: 

“O estopim foi o estouro financeiro no segmento de subprime, constituído 

por títulos hipotecários de famílias de baixa renda, sobre os quais 

emitiram derivativos - que receberam a nota máxima AAA das grandes 

empresas de rating - para propiciar grande alavancagem de crédito ao 

sistema financeiro. Contudo, lembremos que esse segmento representa 

apenas uma pequena parcela desse bolo, e, portanto, não se lhe pode 

imputar a causa maior da quebra. Em 2007, ele representava 20% dos 

empréstimos hipotecários dos EUA e apenas 4% do total de ativos 

financeiros do país. Embora no início a mídia a tenha chamado de "crise 

do subprime", isso tem pouco sentido, pois se assim fosse, alguns poderiam 

dizer que essa crise teria sido causada por empréstimos feitos aos pobres, 

maus pagadores... 

Em certa medida, o Consumo das Famílias e o Investimento tiveram como 

suposto lastro, a renda fictícia e o crédito alavancado nessa desmedida 

expansão e especulação financeira. Foi a forma pela qual os EUA 

continuaram a impingir ao resto do mundo sua moeda - o dólar flexível, 

como o denominou Serrano - e suas valorizações e desvalorizações 

circunstanciais. É a forma também, em que obrigam o resto do mundo a 

financiar parte substancial de seus déficits e sua dívida externa. 

Como parte integrante desse modelo, expandiram sua produção barata off 

shore em outros países, como o México e principalmente a China. Com o 

estouro de Wall Street, o lado real também despenca, contaminado, de 

início, pela crescente insolvência e falta de liquidez, e, em seguida, pelo 

desemprego e forte desequilíbrio financeiro e operacional das empresas. 

Parte importante dessa "festa especulativa" foi financeiramente bancada 

pelos enormes e crescentes saldos comerciais que vários países têm obtido 

em seu comércio com os EUA, principalmente a China” (IDEM). 
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No Brasil, até recentemente, era comum os economistas ortodoxos, o governo, 

vários empresários e mesmo a mídia propagarem que o País havia se saído muito bem da 

crise de 2008, principalmente com base nos números de crescimento em exportação. Para 

garantir isso, o governo lançou mão do Banco do Brasil, do BNDES e da Caixa Econômica, 

que tiveram um forte papel, injetando crédito no mercado ao passo que os bancos privados, 

muitos atingidos por prejuízos financeiros no cenário mundial, pararam de fazer o mesmo 

(CANO, 2009; SINGER, 2009). 

O professor Singer alerta para a revogação das regras de Bretton Woods e de leis 

nacionais que buscavam submeter os mercados financeiros ao controle dos governos 

nacionais como uma das causas para 2008. A regulação mundial da circulação dos capitais 

teria passado dos órgãos públicos a um conjunto de empresas financeiras de interesse 

privado, “que dominam os mercados financeiros globalizados em seu próprio proveito e não 

em proveito de qualquer público nacional” (SINGER, 2009). 

A crise atingiu em cheio o Brasil entre 2014 e 2015, muito em função da 

combinação de concentração da produção de riqueza com base no modelo agro-exportador 

e concentração de vendas à China. A desaceleração da economia naquela país detonou a 

crise na economia real no Brasil. Em 2014, o PIB brasileiro já dava sinais de queda, fechando 

seu crescimento em 0,1%. Em 2009, o índice foi de 0,2%, mas havia se recuperado nos anos 

posteriores em função de estímulo ao consumo interno e exportação (IDEM). Em 2015, o 

PIB fechou em queda de 3,5%, o pior resultado em 25 anos no Brasil (CURY; CAOLI, 

2016). 

Importante notar que apesar da crise atingir o setor produtivo e o consumo, não 

abala os índices de lucro do setor financeiro que seguiu atingindo marcos históricos de 

lucros, garantidos pela política econômica de manutenção de alta taxa de juros. Os cinco 

maiores bancos atuando no Brasil lucraram juntos cerca de 30 bilhões de reais (DIEESE, 

2016; CURY, CAOLI, 2016). 

 

1.2. A nova fase do capitalismo: neoliberalismo no Brasil 

A partir dos anos 1970, com a experiência de governos como de Thatcher, na 

Grã-Bretanha e Reagan, no Estados Unidos, acontece no mundo uma profunda 

transformação na base política e ideológica (COSTA, 2009). Tais transformações também 

são resultado das crises daquela década que já mencionamos. 

O esgotamento do modelo de desenvolvimento do capitalismo vindo à tona pela 

crise econômica dos anos 1970 leva à eleição dos conservadores citados acima como uma 
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das respostas à crise do Estado de Bem Estar Social. A agenda neoliberal assume prioridade 

nesses governos e uma das principais pautas é a reforma do aparelho do Estado (IDEM). 

A justificativa dessa pauta de reformas deu-se a partir da hipótese de colapso do 

Welfare State que não mais apoiava mais a reprodução do capital, gerando demandas 

crescentes da sociedade. As conquistas sociais e o aparato de proteção legal à classe 

trabalhadora passaram a representar custos muito altos, não mais justificáveis diante de 

novas cries. 

O atendimento de tais demandas sociais geraria um crescimento ainda maior do 

aparelho do Estado, aumentaria custos e impostos e cada vez menos seria capaz de atender 

com qualidade e quantidade a população. O aumento da carga tributária inibiria a iniciativa 

privada, o que desaceleraria o crescimento econômico (IDEM). 

“De acordo com esse ponto de vista, é preferível que os indivíduos 

tenham uma renda disponível mais elevada e possam consumir os serviços 

que lhe convierem, sem tudo esperar do Estado. Ao invés de usar fundos 

públicos para pagar seguro desemprego, convém reduzir impostos e 

estimular a livre iniciativa, geradora de oportunidades de trabalho. No 

lugar do Welfare, deve-se viver o workfare (IDEM). 

 

A partir das chamadas crises do petróleo, a insatisfação das empresas privadas 

com o modelo de Estado vigente, em razão da carga tributária cobrada pelo Estado de Bem 

Estar Social, que reduziam ainda mais a lucratividade, levaram à consolidação do 

enfrentamento político daquele modelo. Pressões políticas passaram a atuar em favor do 

desmantelamento do sistema de Estado de proteção, sendo definido como ineficaz diante de 

situação de crise (VICENTE, 2009).) 

A política dos governos britânico e estadunidense se assemelhou em muitos 

aspectos, tendo sido reproduzida em outros países e logo depois ter se estabelecida como 

plataforma de organismos internacionais do capital, assim como em bom número de países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento. Ao conjunto de políticas de intervenção na economia 

chamou-se Consenso de Washington (COSTA, 2009). 

No Consenso, uniam-se o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco 

Mundial e outras agências internacionais para impor um ajuste estrutural aos países, cercados 

por grande elevação da taxa de juro internacional, convertendo as elevadas dívidas externas 

dos países em desenvolvimento em geradoras de excedentes econômicos (SANTOS, 2016, 

p. 61). Entre suas principais recomendações, havia necessidade de disciplina fiscal, redução 

de gastos públicos, cambio e juros de mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro 
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direto, com eliminação de restrições, privatização de estatais, desregulamentação e 

desburocratização. 

Para Theotonio dos Santos, a intervenção doutrinária e política do Fundo 

Monetário Internacional e do Banco Mundial tem um sentido profundamente conservador, 

sendo uma das heranças mais negativas do período hegemônico do neoliberalismo. Nos 

países emergentes, sob o domínio das políticas de ajuste estrutural nos anos 1980 e, depois, 

com o chamado Consenso de Washington, as taxas de juros subiram muito e atraíram os 

capitais voláteis, que abandonavam os mercados dos países centrais que se encontravam em 

queda em busca de melhor remuneração. Ocorre que a principal origem do déficit fiscal não 

são os gastos públicos, como se afirma recorrentemente, mas justamente os altos juros que 

remuneram muito bem o capital financeiro, mas que não se reverteu em melhoria das 

condições de vida (IDEM, p. 101). 

No que tange nosso problema, o de levantar os princípios e valores públicos das 

organizações, Costa ressalta que as profundas consequências decorrentes do neoliberalismo 

transformaram também o campo da Administração Pública. Costa afirma que a 

administração pública tornou-se bastante permeável à adoção de métodos de gestão típicos 

das empresas privadas (COSTA, 2009). 

Dentre as principais características dessa nova fase da administração pública 

temos: os cidadãos passam a ser percebidos; os bens e serviços públicos são avaliados com 

critérios de mercado; os empregados públicos são avaliados por critérios de desempenho tais 

quais os de empresas privadas (IDEM). Em decorrências de tais características, surgem, 

entre outras, intervenções no sentido de diminuir o tamanho do estado, com diminuição de 

pessoal; privatização das empresas; terceirização dos serviços públicos e flexibilização da 

estabilidade e das relações de trabalho no serviço público (IDEM). 

No Brasil, reproduziu-se a New Public Mangement (NPM) como base teórica da 

reforma gerencialista na administração pública, assim como ocorreu no Estados Unidos. 

Segundo Lustosa, a vitória ideológica do neoliberalismo impôs a manutenção dos critérios 

dessa reforma sobre a gestão pública, mesmo após experiências de queda na qualidade dos 

serviços públicos ou mesmo com a eventual mudança na cúpula dirigente de governos do 

que se poderia considerar de grupos mais conservadores para governos mais progressistas, 

como ocorreu no Brasil e na Grã-Bretanha (IDEM). 
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É nesse contexto que se desenvolve a perda da identidade das empresas públicas 

e das sociedades de economia mista, envolvidas pelos valores de mercado difundidos pelo 

neoliberalismo e ao mesmo tempo mobilizadas para enfrentar periodicamente as crises do 

subsistema financeiro, quando não do próprio sistema capitalista. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – VALOR PÚBLICO COMO IDEIA E COMO DISPUTA 

 

No capítulo anterior, pudemos observar as transformações históricas ocorridas 

na economia política, nas últimas décadas. Procuramos demonstrar como, pelo menos desde 

a Grande Crise nos anos 1930, o estado é chamado a fazer intervenções                                                                                        

no mercado, a despeito da tese da “mão invisível da economia”. Durante praticamente todo 

o século XX, a iniciativa pública atuou pela estabilidade econômica e política do sistema, 

não somente como uma “gestora”, mas como administradora, empresária, reguladora, 

fomentadora e financiadora. Vimos também que este chamado não foi pontual ou localizado, 

mas ocorreu com frequência para socorro em momentos de crise e de recuperação. 

Cabe-nos agora estudar a ideia do caráter público, a construção deste conceito 

na história do pensamento até o presente, quando o denominamos "valor público". Neste 

capítulo, iremos apresentar algumas das formulações encontradas na literatura estudada. 

Iniciaremos esse debate teórico demonstrando os conteúdos mais abstratos e teóricos de 

valor público e caráter público, para em seguida observar exemplos recentes da aplicação 

prática desta discussão. 

Começaremos revendo rapidamente o pensamento clássico, através das ideias de 

Rousseau e Mill sobre as funções do estado. Pode-se ter a impressão de estarmos 

introduzindo um estudo sobre Teoria do Estado e de fato revisaremos alguns de seus 

pensadores. Entretanto, já o leitor conhecendo nosso problema e nosso objetivo geral, pode 

observar que estamos aqui atrás do que nos ajude a resgatar os alicerces da ideia de valor 

público e não de um estudo amplo e profundo da Teoria do Estado. Por esses motivos, já 

justificamos aqui a dispensa do pensamento de Hobbes e Locke, contratualistas também 

como de certo modo Rousseau o é. 
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Do pensamento contemporâneo, utilizaremos os pesquisadores dos Estados 

Unidos Beck Jorgensen, Barry Bozeman e Mark H. Moore, todos dedicados a analisar a 

organização pública no século XXI, com recentes estudos sobre o caráter público. Entre os 

brasileiros, apresentaremos pesquisas recentes de Claudio Gurgel, Agatha Justen, Catharina 

Meirelles e Julio Figueiredo. 

O estudo proposto neste trabalho e neste capítulo vem sendo tema de discussões 

sérias na universidade em todo mundo, recebe aqui uma pequena contribuição nossa e que 

deve continuar sendo objeto de novas pesquisas no âmbito da Administração Pública. Não é 

fácil diferenciar o caráter público do privado, devido a disseminada naturalização de certos 

processos, nos dias de hoje soam estranhos alguns questionamentos. Embora manifestações 

populares de grandes proporções tenham ocorrido no Brasil em 2013, detonadas pelo então 

aumento da tarifa da passagem de ônibus, poucos pautavam a possibilidade da gratuidade do 

transporte público como direito. Ora, sendo a concessão pública um serviço público 

executado ou explorado por alguém que não o próprio Estado, é aparentemente contraditória 

a capacidade de mobilização de milhões de pessoas afirmando “não é pelos 20 centavos”, 

mas que, ao mesmo tempo, tenha tido dificuldades de aprofundar as questões pertinentes ao 

valor público. 

Levanta-se novamente a questão da ideologia, fortalecendo-se ideias de 

naturalização de valores construídos socialmente. Gurgel chamou isso de “consciência 

neoliberal”, como sendo típica do atual período do neoliberalismo (2003, p.149). Por meio 

da disputa dessa “consciência”, aparentemente, o espaço de defesa da coisa pública arrefeceu 

nos últimos anos, com o agravante de que esses elementos de discurso típicos da nova fase 

do capitalismo parecem ter sido absorvidos e reproduzidos por parcelas da sociedade mais 

atingidas pelas contradições econômicas do período (IDEM).  

 

“Afirmamos o caráter ideológico das tecnologias gerenciais 

contemporâneas e sua capacidade de materializar ilusões, ainda que 

aludindo ao real, como costuma ser uma forma ideológica consistente. (...) 

Ideias e valores que renasceram com o neoliberalismo ou concepções que 

se integram ao modelo corrente, e contribuem para o seu avanço, ganham 

poder de convencimento (...)” (IDEM, p.177). 

 

Como veremos no capítulo seguinte, mesmo entre os trabalhadores do banco 

público estudado aqui aparecem defesas do capitalismo concorrencial, ainda que isso possa 

significar redução de postos de trabalho, arrocho salarial e perda de direitos. No que Gurgel 
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defendeu como “adesão ao senso comum neoliberal”, resgatar os elementos fundamentais 

da coisa pública pode significar ir “contra a maré” e aqui nos lançamos a este desafio. 

Por vezes, explica-se a uma criança que o público é o gratuito, aquele médico do 

posto de saúde que a assiste, sutura uma ferida ou mesmo realiza a vacinação. É de graça, é 

público. O doutor ou a doutora que cobra uma consulta ou ainda a quem apresentamos uma 

carteira de plano de saúde pago é o médico ou a médica particular. O primeiro critério, então, 

aprendido por nós quando ainda pequenos para distinguir o público do privado é o da 

gratuidade. Muitas vezes o único critério que os pais e demais familiares conseguiram eles 

mesmos identificar ao longo da vida.  

As mobilizações populares de 2013 traz uma ilustração sobre a disputa entre 

público e privado. Mesmo existindo uma dificuldade no senso comum sobre o que é público 

e o que é privado, as jornadas de 2013 impuseram uma questão concreta – o aumento do 

preço da passagem – à agenda política. Os milhões de brasileiros que foram às ruas em 

diversas cidades problematizavam questões como gratuidade dos transportes públicos, 

compromisso público das empresas concessionárias e papel do Estado nesta relação, mesmo 

que tenha havido uma certa incipiência da formulação política, levando a uma falta de 

consequências duradouras. Embora, a magnitude das manifestações tenha forçado a 

revogação do aumento das passagens, em poucos meses, essa conquista foi suprimida com 

novos aumentos. 

Em seguida, começaremos a levantar as definições sobre valor público na 

literatura levantada.  

Como já explicamos, embora essa formulação do conceito seja relativamente 

nova, quando tratarmos de autores clássicos, teremos extraído a ideia de coisa pública, 

mesmo que ainda não fossem usadas exatamente as palavras que usamos para hoje defini-la. 

Já nos autores contemporâneos, veremos que o uso mesmo da expressão “valor público” 

tornou-se recorrente, sendo objetivo de pesquisa dos mais recentes estudos no campo da 

teoria das organizações públicas. 

 

2.1. O valor público no pensamento do século XVIII 

Começaremos a abordar as definições sobre valor público na literatura levantada, 

especificamente nos pensadores modernos. Como já explicamos, embora a formulação do 

conceito de valor público seja relativamente nova, quando tratarmos desses autores, teremos 

extraído a ideia de coisa pública tal como a compreendemos hoje, mesmo que ainda não 
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tivessem sido usadas exatamente as palavras que usamos. Já nos autores contemporâneos, 

veremos que o uso da expressão “valor público” torna-se recorrente. 

ROUSSEAU 

Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778), um dos principais filósofos e teóricos do 

Iluminismo, em sua obra “Do contrato social”, tratou de investigar sob quais condições o ser 

humano poderia organizar-se em sociedade através de um contrato social e por isso é 

conhecido como um contratualista, assim como Hobbes e Locke. Ao contrário destes, porém, 

não desenvolveu sua obra apenas a partir da observação da realidade, mas também construiu 

críticas e propôs o seu próprio modelo de contrato social. 

Entende que a única sociedade natural é a família, esta sendo o primeiro modelo 

de uma sociedade política para o indivíduo, onde o pai é a imagem do chefe e os filhos, 

nascidos iguais e livres, a imagem do povo. Afirma que a diferença entre a família e o Estado 

é que na família basta, para que o pai dispense cuidados aos filhos, o sentimento de amor, 

que motiva o zelo para os seus, enquanto no Estado, o prazer de mandar substitui o amor, 

que o chefe não dedica a seus povos (ROUSSEAU, 1973, p. 30). 

Podemos perceber que esse homem natural a que se refere Rousseau, assim como 

essa sociedade natural que seria a família é repleta de sentimentos como compromisso, zelo, 

igualdade, liberdade, o amor. Alguns desses valores são identificados facilmente como sendo 

valores públicos, talvez à exceção apenas do amor ao considerar a gestão pública, quando se 

espera certa imparcialidade de seus atos. E é a isso a que se refere Rousseau, quando diz que 

o amor que leva aos cuidados na família é substituído por outra motivação quando se trata 

de Estado e povo. 

Nesta obra, Rousseau afirma que os homens nascem livres, mas por toda parte 

estão acorrentados (IDEM, p. 28). Para ele, mesmo esta relação primária, familiar, permeada 

de sentimentos de afeição, significa abrir mão de ser livre e estar acorrentado. O pensador 

afirma ainda que os filhos abrem mão de sua liberdade natural em proveito próprio, pois a 

vantagem de serem cuidados seria maior do que precisarem cuidar de si mesmos antes de 

serem adultos e terem condições para tanto, levando-os, por vontade própria, a optar pela 

proteção e não pela liberdade (IDEM, p. 32).  

Esse raciocínio é muito importante para nosso estudo, porque podemos inferir 

que se fala do poder de escolha, abrindo-se mão da liberdade individual básica em função 
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do convívio coletivo - valor público. O homem aparece aqui consciente de suas decisões e 

opções pela vida em sociedade, deliberando junto a outros para isso. A escolha individual 

para Rousseau de se abrir mão das liberdades particulares para uma possível melhor 

condição de existência fortalece valores importantes para as democracias representativas 

modernas. 

A partir disso, Rousseau lança-se a investigar como é possível um grupo de 

indivíduos, um povo, sujeitar-se a algum tipo de tutoria. Mesmo tendo sido quase natural o 

processo de escolha pela vida coletiva em detrimento das liberdades individuais no espaço 

da família, Rousseau entende que a mesma escolha não é tão fácil quando trata-se de Estado. 

Refletindo sobre a hipótese de que a coerção, a força e a lei do mais forte poderiam justificar 

a sujeição do homem a chefes, logo afirma que a força pode sujeitar o povo, mas que essa 

sujeição seria por força de necessidade e não de vontade e que por isso tal sujeição seria um 

laço muito frágil e pouco perene (IBIDEM). Encontramos aqui o início de uma discussão 

muito valiosa para o campo dos valores público que é a legitimidade. Rousseau logo percebe 

que aquele “algo mais”, além da coerção é necessário para que o homem se organize em 

sociedade, abrindo mão de sua individualidade primitiva e aceitando o pacto social. 

“Desde que se pode desobedecer impunemente, torna-se legítimo fazê-lo 

e, visto que o mais forte tem sempre razão, basta somente agir de modo a 

ser o mais forte. Ora, que direito será esse, que perece quando cessa a 

força? Se se impõe obedecer pela força, não se tem necessidade de 

obedecer por dever, e, se não se for mais forçado a obedecer, já não se 

estará mais obrigado a fazê-lo. (...) Convenhamos, pois, em que a força não 

faz o direito e que só se é obrigado a obedecer aos poderes legítimos” 

(IDEM, p.32). 

 Para Rousseau, há uma grande diferença entre subjugar uma multidão e reger 

uma sociedade e por isso há para ele uma diferença entre agregação e associação, entre um 

senhor e seus escravos, entre um chefe e seu povo. A diferença para ele é que na agregação, 

onde homens são submetidos a um só líder, não existe nem bem público, nem corpo político. 

Afirma que a doação de um povo de si para um governo compreende uma deliberação 

pública, um contrato que seja discutido por todos, ou seja, um bem público (IDEM, p. 36). 

Novamente, identificamos uma série de valores que hoje chamamos de públicos, como valor 

de associação social, de deliberação, de interesse privado e interesse público, de vontade 

popular. Nota-se que para este pensador, o homem é um ser pensante sobre sua própria 

existência e dono de suas escolhas, mesmo quando submetido à força esse homem de 

Rousseau insiste em seguir refletindo sobre o que é melhor para ele. Assim, ao mesmo tempo 
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que Rousseau nos apresenta valores profundos de escolha coletiva, também reafirma uma 

individualidade própria, que pensa sobre si mesmo e sobre seu entorno. 

 Para ele, as limitações impostas pelo desenrolar da história e do 

desenvolvimento das sociedades acabariam por levar ao fim da própria existência humana, 

porque as decisões individuais, se fossem tomadas a despeito de uma ordem social, não 

permitiriam o avanço da humanidade.  

Surge aí um problema. Já sabendo que o homem, para viver harmonicamente em 

comunidade, precisava abrir mão de suas liberdades individuais básicas, Rousseau se 

pergunta se seria possível estabelecer regras comuns que oferecessem ao homem a 

possibilidade de conviver e continuar livre ao mesmo tempo.  

“(...) encontrar uma forma de associação que defenda e proteja 

a pessoa e os bens de cada associado com toda a força comum, e pela qual 

cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, 

permanecendo assim tão livre quanto antes?” (IDEM, p. 38).  

 

O contrato social proposto como solução aos problemas de associação entre os 

homens só funcionaria pelo modo como fossem pactuadas e menos pela forma como ela se 

apresentasse. O valor da legitimidade surge aqui como um critério para definir o grau de 

autoritarismo entre o Estado e seu povo, tendo Rousseau afirmado que se pela força não se 

produz qualquer direito, “nulo é o direito de escravidão, não só por ser ilegítimo, mas por 

ser absurdo e nada significar”. Para ele, “as palavras escravidão e direito são contraditórias 

e excluem-se mutuamente” (IDEM, p. 38). Reitera-se que só é legítimo o que for acordado 

em coletividade e não o que for imposto por tradição, ou mesmo lei, ou ainda força. Rousseau 

valoriza bastante a ideia de sociedade em equilíbrio baseada nos valores de vontade geral, 

de escolha coletiva, de associação. Lourdes Santos Machado, em nota de rodapé, traduzindo 

Rousseau na obra citada aqui, protesta contra quem julga derivar de Rousseau o liberalismo 

individualista. O que ocorre é que Rousseau sensível com a perda do que chama de “liberal 

natural”, quando se faz o pacto social, analisa o que seria esta perda comparada a outras 

surgidas caso não houvesse o contrato social.  A obra destaca em todos os capítulos as 

vantagens de se abrir mão das liberdades particulares, para ele, próprias da natureza e dos 

impulsos, sem limites nas forças do indivíduo. Para o pensador, há a perda da liberdade 

natural, “de tudo que a aventura possa alcançar”, por um lado. Por outro, se ganha “liberdade 

civil”, que é limitada pela vontade geral (IDEM, p. 45). 
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“A primeira e a mais importante conseqüência decorrente dos   princípios 

até aqui estabelecidos é que só a vontade geral pode dirigir as forças do 

Estado de acordo com a finalidade de sua instituição que é o bem comum. 

Pois, se a oposição dos interesses particulares tornou necessário o 

estabelecimento das sociedades, foi o acordo desses mesmos interesses que 

o possibilitou. É o que existe de comum a esses vários interesses que forma 

o vínculo social e, se não houvesse um ponto em que todos os interesses 

concordassem, nenhuma sociedade poderia existir. Ora, somente com base 

nesse interesse comum é que a sociedade deve ser governada (IDEM, p. 

49). 

Rousseau traz ainda uma profunda reflexão acerca da vontade coletiva. Explica 

o que seria a diferença entre a “vontade de todos” e a “vontade geral”, sendo a primeira uma 

mera soma de vontades particulares, presa ao interesse privado e a segunda presa ao interesse 

comum. Para ele, se fossem excluídos os excessos particulares da vontade de todos, teríamos 

a “vontade geral”, que seria quando o povo suficientemente informado deliberasse por si 

mesmo, sem influência de um cidadão sobre outro (IDEM, p. 53). O conceito de vontade 

geral é tão fundamental que, para ele, um dos indícios de que o governo estaria se 

enfraquecendo é quando ocorre ameaça de perda do valor da vontade geral, seja pela 

usurpação por interesses particulares, seja quando o Estado se “apequena”, passando de 

democracia para aristocracia, por exemplo (IDEM, p. 80). 

Os valores de legitimidade e de vontade coletiva nos parecem ser as duas grandes 

contribuições de Rousseau ao estudo dos valores públicos hoje. Mesmo em outra obra sua, 

“Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens”, as 

desigualdades que considera terem raízes morais e políticas aparecem quando uns se 

beneficiam dos privilégios que seriam de outros e mais ainda, quando surge a propriedade 

privada que levaria ao homem, cada vez mais competitivo, a desigualdades cada vez mais 

profundas (ROUSSEAU, 1973, p. 241). 

STUART MILL 

John Stuart Mill (1806 – 1873), filósofo e economista britânico, influenciado por 

Aristóteles, Locke e Adam Smith, procurou investigar questões bastante próximas às que 

Rousseau investigou em seus textos, como critérios de um bom governo, análises sobre os 

sufrágios, sobre a democracia e outras formas de governo são alguns exemplos. Entre suas 

principais obras, “Princípios da Economia Política”, “Utilitarismo” e a que usaremos aqui, 

“O governo representativo”. 
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A essência do pensamento em Mill é distinta da de Rousseau. Para este, o homem 

nasce com valores de liberdade e bondade e a vida social, em especial, o surgimento dos 

interesses particulares em contraponto com os públicos é o causador de sua corrupção, 

apontando a propriedade privada como responsável mesmo dos grandes desequilíbrios nas 

sociedades. Enquanto Rousseau defende que a vontade geral se sobreponha à particular, 

rejeitando as formas brutais de imposição de poder e pregando um acordo comum, pactuado 

por todos, Mill defende abertamente o uso da repressão para que se façam valer as regras em 

sociedade. Entende que não existe outra forma, além das “autoridades agressivas”, de 

garantir uma vida em sociedade “civilizada” (MILL, 1981, p. 8). 

Mill entende que há estágios de desenvolvimento das sociedades e por isso 

dedica-se a relacionar quais formas de governo seriam boas ou ruins de acordo com as 

características de cada povo.  

“Assim (...), um povo em um estágio de independência selvagem, no qual 

cada indivíduo viva por si, isento na maior parte do tempo de qualquer 

controle externo, é praticamente incapaz de fazer qualquer progresso em 

termos de civilização, a não ser que aprenda a obedecer. Portanto, a virtude 

indispensável a um governo que vier a se estabelecer sobre um povo dessa 

espécie é a de saber se fazer obedecido. Para chegar a tanto, a constituição 

deste governo deve ser quase, ou totalmente, despótica” (IDEM, p.22) 

 

Aqui, identificamos outra distinção em relação ao pensamento de Rousseau, que 

acredita que o único “governo bom”, para usarmos uma expressão de Mill, é aquele que 

ocorrer com a aceitação do pacto social. Não que Rousseau ignorasse a existência de 

governos pelo uso da força e da autoridade, mas para ele só haveria perenidade e 

prosperidade para o povo e para o governo através da legitimidade. Para Mill, não há um só 

tipo de governo bom para todas as sociedades e por isso para ele é importante estabelecer 

critérios de avaliação dos governos entre bons e maus e também entre povos atrasados e 

desenvolvidos.  

Investiga as características de “ordem” e de “progresso”, entendendo que 

“ordem” é “obediência”, que um governo que mantém a ordem é o que consegue se fazer 

obedecido. Para ele, a ordem é um valor indispensável a um governo, sendo incapazes de 

governar aqueles que não conseguem se fazer obedecer, ressaltando que o fato de o governo 

ter que se fazer obedecer é um requisito para que funcione, mas não seu objetivo. A ordem 

para Mill é a capacidade do governo de manter os avanços conquistados por uma sociedade 

e o progresso seria, portanto, a busca por mais melhorias (IDEM, p. 14). 
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Mill elenca características que iremos aqui considerar como valores. No primeiro 

grupo, ao se perguntar quais seriam as qualidades individuais dos cidadãos que ajudam a 

manter elevados os níveis de boa conduta, boa administração, de sucesso e prosperidade já 

existentes na sociedade, concluí serem o trabalho, a integridade, a justiça e a prudência. Esses 

seriam valores para “manter a ordem” e caberia ao governo fomentar esses valores a doses 

maiores. Os valores necessários ao progresso seriam a atividade mental, espírito 

empreendedor e coragem, assim como criatividade e originalidade. Neste grupo, estão 

organizados os atributos que Mill entende como sendo atributos intelectuais, individuais a 

cada homem (IDEM, p. 15). 

No grupo do que chamou de atributos materiais, Mill afirma que não é possível 

“encontrar uma combinação política ou uma arrumação das questões sociais que conduza à 

ordem somente ou ao progresso somente; o que quer que tenda para um dos dois favorece a 

ambos”.  Ele dá como exemplo a instituição da polícia. Explica que por ser a ordem o seu 

principal objetivo como organização social que busca eficiência, sendo a polícia eficaz em 

seu papel de promover a ordem, “isto é, reprimir o crime de modo a permitir que cada um 

sinta sua pessoa e sua propriedade em segurança”, não haveria outra coisa que levasse mais 

diretamente ao progresso. Pois manter a ordem significa criar condições indispensáveis ao 

progresso (IDEM, p. 16). 

Assim, para Mill, a ordem e o progresso da sociedade seriam conquistados como 

resultado tanto de valores individuais de cada cidadão, assim como da eficiência das 

organizações que atuam na sociedade. Para ele, uma coisa não pode viver sem a outra. Os 

atributos materiais fariam um bom governo e um bom governo deve ser capaz de dar 

condições a seu povo para que esse desenvolva virtude e inteligência. 

“A primeira questão a respeito de qualquer instituição política é saber até 

que ponto ela tende a desenvolver nos membros de comunidade as várias 

desejáveis qualidades morais e intelectuais; ou melhor (...), morais, 
intelectuais e ativas. O governo que melhor fizer isto terá toda a 

probabilidade de ser o melhor em todos os sentidos, uma vez que é dessas 

qualidades, na proporção em que elas existem no povo, que depende todo 

o bem que pode ser feito pelo governo em suas operações práticas (IDEM, 

p. 19)”. 

 

Mas isso não basta. Mill não pensa em um processo desconectado de outro e por 

isso o povo também que mais apresentar as qualidades de virtude e inteligência, mais 
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chances de ser governado por boas instituições públicas e de ter um bom governo. Ao mesmo 

tempo, a qualidade do povo de ser virtuoso e inteligente lhe aumenta a chance de ter um bom 

governo e o governo, medindo-se o quanto é um bom governo, será melhor à medida que 

oferecer condições de seu povo ter cada vez mais virtude e Inteligência. Os atributos 

individuais do povo são base do bom governo, que é resultado também de atributos de suas 

organizações, os atributos materiais de Mill. 

“O povo que tiver as leis mais justas, a judicatura mais honesta e eficiente, 

a administração mais esclarecida e o mais equitativo e menos oneroso 

sistema de finanças, compatíveis com o estágio de desenvolvimento moral 

e intelectual que tiver alcançado, estará prestes a alcançar rapidamente um 

estágio superior. E, também, não existe nenhuma outra maneira de as 

instituições contribuírem mais eficientemente para a melhoria do povo, a 

não ser por se concentrarem em desempenhar bem suas tarefas mais 

diretas. Se, ao contrário, o seu mecanismo é tão mal concebido a ponto de 

que elas executem mal suas tarefas, os efeitos se fazem sentir de mil 

maneiras, abaixando a moralidade e entravando a inteligência e atividade 

do povo” (IDEM, p.21). 

Percebemos que para Mill, a dinâmica da vida social é complexa, devido as 

recíprocas influências de valores agindo tanto do povo sobre as organizações, quanto o seu 

inverso. No geral, tende a defender que quanto mais “atrasado” o povo, mais “selvagem”, 

mais vulnerável à dominação de um déspota ou mesmo de outro povo, “mais evoluído, ou 

mais bárbaro” (IDEM, p. 36). Mais uma vez contrapondo-se às crenças de Rousseau, Mill 

não acredita ser possível o indivíduo abrir mão de suas liberdades próprias em favor do 

convívio pactuado socialmente, como exemplificamos a seguir: 

“Uma constituição com um grau qualquer de popularidade, dependente do 

abandono voluntário por parte dos membros da comunidade de sua 

liberdade individual de ação, seria incapaz de impor a seus adeptos o 

primeiro princípio necessário a esta fase de seu progresso. Por conseguinte, 

a civilização de tais tribos, quando não é o resultado da justaposição com 

outras tribos já civilizadas, é quase sempre o trabalho de um governante 

absoluto, que tira seu poder de proezas religiosas ou militares; muito 

freqüentemente de conquista estrangeira” (IDEM, p.22). 

   

Ambos os pensadores, filósofos de profunda influência no pensamento das 

ciências políticas, foram sucintamente apresentados aqui porque em seus ensaios trazem 

ricamente valores e formulações usadas hoje como embasamento e justificativa nas teorias 

das organizações públicas. Tal como fizemos com Rousseau, destacaremos aqui valores 

públicos pensados por Mill. Liberdade individual, repressão, ordem, progresso, evolução, 
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atraso, obediência. Eficiência e eficácia. Instituições públicas fortes, dominação, 

esclarecimento, justiça, moralidade, inteligência, trabalho, atividade. Inteligência, atividade 

mental, espírito empreendedor, coragem, criatividade e originalidade. 

A riqueza desse tipo de pesquisa para o campo do valor público é tanta que 

propomos a futuras pesquisas, análises mais profundas dos valores públicos desenvolvidos 

pelos pensadores contemporâneos à emergência do capitalismo (esses e outros) e seus efeitos 

com o objetivo de contribuir para uma maior compreensão de nossa posição histórica hoje. 

Essa tarefa, além de contribuir para os esforços de pensadores da Administração em vários 

pontos do mundo que pensam hoje o caráter público, abriria uma janela para a construção 

de uma Teoria das Organizações não simplesmente repetidora de conteúdo e ideais abstratas, 

mas formuladora de si mesma e da sociedade, assim como propõem pesquisadores brasileiras 

no campo da Administração Política (SANTOS; RIBEIRO, SANTOS, 2009). 

 

2.2. O valor público no pensamento do século XXI – pensadores dos Estados 

Unidos e no Brasil. 

 

BOZEMAN 

Beck Jorgensen e Bozeman fazem parte de um grupo de professores 

estadunidenses que se dedicam a debater o caráter público e o valor público nos últimos 

anos. Abriremos a apresentação das ideias dos pensadores dos Estados Unidos com esses 

dois autores por trazerem elementos muito fundamentais para a teoria do valor público e nos 

parecerem mais apropriados para introdução do que há de mais recente neste campo. 

Para Beck e Bozeman não há pauta mais urgente e importante hoje no campo 

das Teorias das Organizações, sugerindo mesmo que mais pesquisadores se dediquem ao 

tema. Em recente artigo intitulado “Valores Públicos: um inventário”*, propuseram-se a 

explorar os limites e os significados de valor público, identificando o progresso no estudo 

de valores públicos, baseando-se na literatura existente (BECK; BOZEMAN, 2014, p. 354)1. 

Umas das principais dificuldades encontradas por eles é a delimitação do campo 

de estudo do valor público, sendo muitas vezes confundido com os estudos de gestão pública 

e ciência política. Os dois defendem que hoje esse estudo tenha seu próprio escopo. Por conta 

                                                 

 
1 Todo o artigo citado foi livremente traduzido pela autora desta dissertação. 
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disso, nos relatam ainda uma incipiência dos estudos relativos aos valores públicos na 

academia e trazem algumas questões que deveriam guiar as pesquisas sobre o assunto. 

Dentre elas, destacamos a primeira questão – composta por várias perguntas –, por estar 

estreitamente ligada ao nosso objetivo geral. 

Eles se perguntam qual seria a origem do valor público e o que a palavra 

“público” significa na expressão “valor público”. Se valor público seria parte da ação 

política, da autoridade pública, somente, ou se empresas privadas também estão incluídas 

como geradoras de valor público, sendo difícil definir quem produz valor público, se 

somente o poder público, ou também o mercado. Por fim, questionam se as empresas 

privadas produzindo valor público, são responsáveis pelos valores produzidos, discutindo se 

elas devem prestar contas simplesmente em virtude de uma possível obrigação legal ou se 

há um mais amplo sentido em que as empresas privadas se relacionam com valor público 

(IDEM, p. 355). 

Esses autores admitem que delimitaram sua pesquisa bibliográfica às teorias das 

organizações, mas que também recorreram à ciência política principalmente quando o valor 

público se cruza com ordem e administração pública. Basicamente, seu trabalho reuniu cerca 

de 250 obras destacados dos Estados Unidos, Reino Unido, Suécia e Dinamarca, países 

escolhidos devido concentrarem a maior parte de produção de textos sobre o assunto. Como 

já dissemos, há menos textos científicos e o que, a princípio, parece ser um número 

razoavelmente grande de trabalhos estudando o valor público, na verdade, incluí boa parte 

de artigos de imprensa. Beck e Bozeman alertam que apesar de haver uma diferença histórica 

e política entre os países produtores dos textos, inclusive com tradições distintas de Estado 

de Bem Estar Social entre eles, além do próprio material ser de origem jornalística em sua 

maior parte, a possibilidade de realizar análise de conteúdo e de discurso ampliaram as 

possibilidades de investigação (IDEM, p. 358). 

Esse levantamento resultou na sistematização de 72 valores públicos, 

classificados pelos autores com base em critérios de como os valores públicos atuam na 

organização pública, conforme reproduzimos abaixo. 

 

VALUE CATEGORY VALUE SET 
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PUBLIC SECTOR’S CONTRIBUTION 

TO SOCIETY 

Common good  

    Public interest  

    Social cohesion  

Altruism  

    Human dignity  

Sustainability  

    Voice of the future  

Regime dignity  

    Regime stability 

TRANSFORMATION OF INTERESTS 

TO DECISIONS 

Majority rule  

    Democracy  

    Will of the people  

    Collective choice  

User democracy  

    Local governance  

    Citizen involvement  

Protection of minorities  

    Protection of individual rights 

RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC 

ADMINISTRATORS AND 

POLITICIANS 

Political loyalty  

    Accountability  

    Responsiveness 
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RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC 

ADMINISTRATORS AND THEIR 

ENVIRONMENT 

Openness–secrecy  

    Responsiveness  

    Listening to public opinion  

Advocacy–neutrality  

    Compromise  

    Balancing of interests  

Competitiveness–cooperativeness 

    Stakeholder or shareholder value 

INTRAORGANIZATIONAL ASPECTS 

OF PUBLIC ADMINISTRATION 

Robustness  

    Adaptability  

    Stability  

    Reliability  

    Timeliness  

Innovation  

    Enthusiasm  

    Risk readiness  

Productivity  

    Effectiveness  

    Parsimony  

    Business-like approach 

Self-development of employees  

    Good working environment 

BEHAVIOR OF PUBLIC-SECTOR 

EMPLOYEES 

Accountability  

    Professionalism  

    Honesty  

    Moral standards  

    Ethical consciousness  

    Integrity 
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RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC 

ADMINISTRATION AND THE 

CITIZENS 

Legality  

    Protection of rights of the individual 

    Equal treatment  

    Rule of law  

    Justice  

Equity  

    Reasonableness  

    Fairness  

    Professionalism  

Dialogue  

    Responsiveness  

    User democracy  

    Citizen involvement  

    Citizen’s self-development  

User orientation  

    Timeliness  

    Friendliness 

 

Tabela 1. Reprodução do artigo “Public values”. BECK JORGENSEN e 

BOZEMAN, 2014 

 

Reproduzir o levantamento dos autores nos parece importante, porque segundo 

os próprios pesquisadores, aqui surgem diferentes valores públicos, que podem ser 

agrupados em sete grandes categorias, que por sua vez nos ajudarão a observar de forma 

mais organizada a ideia fundamental de valor público.  

As categorias organizadas foram explicadas pelos autores conforme abaixo: 

a) Contribuição do Setor Público para a Sociedade: os valores atribuídos a 

como o setor público deve criar ou contribuir para o bem comum e ao 

interesse público. O setor público não deve servir a interesses privados, ou 

classe social em particular, mas sim servir a sociedade como um todo, a todas 
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as pessoas. Os valores elencados são vontade do povo, lealdade a sociedade, 

altruísmo, solidariedade, coesão social, sustentabilidade e dignidade.  Aqui 

se explicita que o setor público serve à sociedade e ao bem de sua maioria 

(IDEM); 

 

b) Transformação de interesses públicos em decisão do Estado: este grupo de 

valores foi associado, de acordo com os autores, a como à opinião pública 

deve ser canalizada da sociedade em direção ao setor público, influenciando 

as decisões deste. O primeiro subgrupo consiste na vontade da maioria, na 

democracia, a vontade popular e na escolha coletiva. Todos os quatro valores 

estão relacionados entre si e evocam uma questão central que consiste no 

seguinte: se o povo é afetado pelas decisões, sejam políticas, ou 

administrativas, do Estado, é por esse mesmo motivo que a maioria do povo 

possui o direito de expressar sua vontade. Nessa discussão, os autores 

afirmam que o valor de democracia pode ser expresso de diferentes maneiras 

e que na pesquisa ele não apareceu somente relacionado à expressão da 

maioria pelo voto, alertando para a possibilidade da vontade da maioria não 

necessariamente corresponder a uma maioria eleitoral. Portanto, escolha 

coletiva significa para eles a vontade da maioria, sendo que esta pode não ser 

expressa através do voto (IDEM). 

Os valores do segundo subgrupo podem ser lidos como a variação “local” 

dos valores expressos no primeiro subgrupo, segundo Beck e Bozeman. Os 

valores são a user democracy, governança local e envolvimento dos 

cidadãos.  A expressão user democracy geralmente é prevalente em pequenas 

instituições locais, como escolas e creches, segundo os autores, mas nós a 

encontramos também em alguns estudos sobre experiências políticas na 

Europa em países como Suécia e Suíça (BATLEY; CAMPBELL, 2013). 

Esses valores estão relacionados na pesquisa com ideia de vontade do povo, 

opinião pública, capacidade de resposta, o diálogo e o equilíbrio de 

interesses. 

O terceiro subgrupo da segunda categoria da tabela consiste na proteção das 

minorias e dos direitos do indivíduo. Os autores entendem como sendo um importante 

conjunto de valores que sirvam como uma espécie de contrapeso para o primeiro grupo, já 
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que para eles é fácil imaginar que a vontade da maioria pode ser pervertida, virando uma 

“tirania da maioria”. Para eles, é para evitar essa possível distorção que as minorias e o 

indivíduo precisam de proteção e garantias em seus direitos básicos. Os autores acreditam 

que “proteção das minorias” está relacionada a valores como equidade, justiça, equilíbrio de 

interesses e dignidade humana, ao passo que a proteção dos direitos do indivíduo também se 

refere a valores mais legalistas, tais como igualdade de tratamento e do rule of law, este 

último princípio datado do século XIII, versando sobre o que chamamos hoje de Estado 

Democrático de Direito, sobre o direito de estarmos sujeitos a processos justos e legalmente 

regulados (HURD, 2015; MARTINS NETO e THOMASELLI, 2013); 

 

c) Relação entre gestores públicos e políticos: três valores são bem relevantes 

aqui: responsiveness, accountability e lealdade política e os autores 

entenderam que tais valores explicitam uma relação entre políticos e gestores 

públicos. Os políticos – o governo – são os que tomam a decisão final e 

providenciam o financiamento. Os administradores públicos devem agir de 

forma responsável em relação aos políticos e suas decisões. Uma 

caraterística que demonstra certa autonomia entre os governantes e os 

empregados públicos é que trabalham podendo um fiscalizar o outro, mas 

ambos trabalham ainda pelo bem comum mostrado no item “a”. O 

accountability é bastante conhecido nos estudos do Brasil e toma aqui um 

sentido próximo à prestação de contas. No entanto, enquanto a accountability 

refere-se, por exemplo, a confiabilidade e profissionalismo, responsiveness 

salienta ouvir e reagir rapidamente aos desejos coletivos.  

Responsiveness e accountability são valores que para os autores são menos 

“elásticos” no escopo da arena pública do que o valor de lealdade política. 

Isso porque, segundo eles, no seu “oposto”, a “deslealdade” traria mais 

prejuízos ao bem comum do que a falta de Responsiveness e accountability. 

Lealdade política aparece como um valor mais forte e importantes para que 

outros valores centrais para o estado democrático prevaleçam, como 

accountability, estabilidade, imparcialidade, vontade do povo e do interesse 

público (BECK; BOZEMAN, 2014); 
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d) Relação entre gestores públicos e a sociedade: nessa categoria aparece a ideia 

de que a organização pública deva ser transparente e aberta. Não apenas uma 

forma passiva de transparência, tornando públicas as suas decisões e 

políticas, mas também ouvindo a vontade popular e fazendo da opinião dos 

cidadãos o norte das decisões políticas. Neste item, os autores discutem a 

relação entre abertura e sigilo, em que a abertura dos gestores públicos à 

opinião pública pode significar neutralizar abusos de poder e negligência e 

possibilitar um maior controle popular sobre a administração pública. O 

valor de sigilo pode significar tanto estratégia diplomática quanto aumento 

do poder coercitivo de polícia, tanto proteção dos direitos individuais de um 

cidadão, mantendo sigilo de informações fornecidas pelo indivíduo ao 

estado, quanto pode configurar falta de acesso a informações. Também 

aparecem valores como neutralidade, imparcialidade, objetividade, justiça. 

E aqui surgem valor de acionista e de competitividade como valores 

públicos, relacionados com parcimônia, produtividade e eficácia. 

Competitividade tem vários significados. No estreito sentido, significa 

sucesso no mercado. No sentido mais amplo, que se tornou mais relevante 

quando falamos de administração pública, infere a capacidade de ganhar 

contratos, ou seja, igualdade de condições ao concorrer a contratos com o 

Estado e não privilégios ou favoritismos. Competitividade está relacionada 

a valores como eficiência e eficácia, risco, prontidão, capacidade de resposta. 

Também o cooperativismo, considerada pelos autores como uma 

característica típica da administração pública (IDEM).  

 

e) Aspectos intraorganizacionais da administração pública: os quatro grupos 

principais de valores nesta categoria são robustness, no sentido de solidez, 

de organização forte, saudável e estável; inovação; produtividade e self-

development dos empregados. A organização pública toma aqui um sentido 

de que precisa funcionar bem para a sociedade, sendo sólida, mas inovadora 

e também para o público interno – seus funcionários – que teriam acesso a 

condições de se desenvolver. Segundo os autores, a pesquisa mostra os 

valores organizacionais comparáveis a uma máquina, como robustez, 

adaptabilidade, estabilidade, confiabilidade e pontualidade. Robustez 
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organizacional é um valor resultante de uma combinação adequada de 

estabilidade e adaptabilidade, sobre ser imune a influências externas. 

Adaptabilidade refere-se à flexibilidade e capacidade de resposta, 

considerando que a estabilidade se refere a continuidade, legalidade e a 

coesão social. Confiabilidade acrescenta novas dimensões sutis por estar 

relacionados com a pontualidade, eficácia do Estado de Direito. E a 

atualidade refere-se a um número de valores a partir do zelo, produtividade, 

eficácia e uma abordagem profissional. A inovação aparece como sendo um 

valor central, relacionando-se tanto a prontidão de risco e ao entusiasmo, 

bem como para o diálogo, a adaptabilidade, flexibilidade, competitividade 

(IDEM). 

Também aparecem nesta categoria outros valores típicos de nova gestão pública 

como produtividade, eficácia, parcimônia, uma abordagem eficiente, e atualidade, todos 

ligados a outros termos, muitas vezes identificados com o pensamento econômico como 

downsizing, e subcontratação. Por fim, último subgrupo centra-se na organização do local 

de trabalho na administração pública, com os valores autodesenvolvimento dos empregados 

e um bom ambiente de trabalho. Um bom ambiente de trabalho é associado com entusiasmo, 

inovação e produtividade, enquanto o autodesenvolvimento relaciona-se com 

profissionalismo (IDEM).  

 

f) Conduta dos empregados públicos: este é uma categoria muito discutida no 

Brasil e muito se fala de uma suposta qualidade ruim dos serviços públicos 

relacionada a uma conduta inadequada de seus servidores, com corrupção, 

formação deficiente e falta de rigor em cobrar os deveres dos trabalhadores. 

Os autores reconhecem que se fosse feita uma espécie de genealogia dos 

valores públicos, a conduta dos empregados públicos poderia ser um bom 

lugar por onde começar. Beck e Bozeman afirmam que boa parte dos valores 

aqui destacados são valores em regra da própria organização pública, mas 

que se deve pensar também em valores pessoais dos funcionários. Eles citam 

como exemplo imaginar como seria difícil uma organização pública de 

inovação com empregados tímidos e sem iniciativa. Assim, elencam os 

seguintes valores: altruísmo, respeito pela democracia, a lealdade política, 

imparcialidade, entusiasmo. Accountability, profissionalismo, seriedade, 
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competência. Honestidade, padrões morais e consciência ética são valores 

considerados pelos autores os de mais ligação ao empregado como indivíduo. 

A honestidade é relacionada a uma série de outros valores como a 

objetividade, imparcialidade, transparência, integridade e responsabilidade. 

Outro valor central neste grupo é integridade, pois blinda o sujeito a usar de 

motivações e interesses particulares, mas também o encoraja a ter seus 

próprios princípios. Uma pessoa com integridade tem um núcleo sólido, 

segundo os autores, sendo ela em si um algo que diz respeito a um grande 

número de outros valores como honestidade, dignidade, justiça, consciência 

ética, moral normas, profissionalismo, transparência, imparcialidade e 

lealdade ao sistema. Os autores justificam a inclusão deste último valor 

porque acreditam que uma pessoa com integridade tem de permanecer leal 

ao sistema onde trabalha ou renunciar (IDEM). 

 

g) Relação entre administração pública e os cidadãos: nesta categoria, os 

autores começam dizendo que não é surpresa o fato de ser a que mais valores 

tenha apresentado, pois tanto no Direito Administrativo, como nas Teorias 

das Organizações Públicas têm se desenvolvido numerosos estudos nas 

últimas décadas sobre a relação da administração pública e seus cidadãos. As 

subcategorias principais são Legalidade, equidade, Diálogo e User 

Orientation. Legalidade abrange valores como a proteção dos direitos do 

indivíduo, igualdade de tratamento, Estado de direito, estabilidade, 

neutralidade e imparcialidade. De acordo com o artigo, Legalidade refere-se 

à ideia fundamental de que a relação entre administração pública e o cidadão 

deve ser regulamentada por lei, como oposição à administração 

discricionária ou o exercício arbitrário do poder. Equidade aparece associada 

ao valor de justiça e surge aqui como centrais para uma saudável relação 

entre o estado e a sociedade, através de razoabilidade e tratamento justo aos 

indivíduos. A subcategoria Diálogo traz valores como capacidade de 

resposta, democracia, envolvimento dos cidadãos, equilíbrio de interesses, 

compromisso, vontade popular, ouvir a opinião pública e 

autodesenvolvimento do cidadão. Este subgrupo deriva claramente da 

tradição de democracia participativa, segundo Beck e Bozeman. A última 
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subcategoria é apresentada pelo artigo como sendo a versão de 

relacionamento cidadão-administração para a nova administração pública. O 

valor user orientation seria a ideia de que o cidadão é um cliente e que sua 

vontade e/ou necessidade deve ser atendida com simpatia e tempestivamente 

pelo gestor público (BECK; BOZEMAN, 2014, p 369). 

A partir da tabela, os principais valores foram destacados em cada categoria, 

como já mostramos, e os pesquisadores indicam algumas de suas conclusões iniciais sobre 

a pesquisa ainda em andamento. A seguir, as apresentamos, tendo os autores ponderado 

acerca das dificuldades em analisá-los, em razão de sua grandeza numérica e de muitas vezes 

eles parecem ambíguos entre si, tendo sido necessário identificar as semelhanças e 

diferenças. 

 

a) Que valores públicos não são restritos aos de caráter estatal: os autores 

observaram em sua análise que o governo tem um papel especial como garantidor dos 

valores públicos, mas que valores públicos não são da competência exclusiva do governo, 

nem é o governo o único conjunto de instituições que têm obrigações com o valor público. 

Eles criticam seus próprios trabalhos anteriores, em que afirmaram que os valores 

públicos eram estreitamente ligados aos aparelhos estatais, ampliando essa visão e 

dizendo que os valores públicos pertencem a particulares, a órgãos privados, assim como 

ás organizações não governamentais, explicando que caso não fosse assim, o valor 

público seria de natureza meramente legal e restrita. Os autores acrescentam que, se aceito 

este ponto de vista, de que os atores privados têm obrigações de valor público, muitas das 

formulações fundamentais das economias de mercado irão requerer uma análise 

cuidadosa e retrabalho. Uma das consequências é que sendo as obrigações com valor 

público, de todos os agentes da sociedade (estatais, públicos, privados) surgem também 

obrigações extralegais para atores privados. Esse pensamento deveria forçar uma 

racionalização, um enraizamento do valor público em toda sociedade e na cultura, nos 

indivíduos e grupos, e não apenas no governo (IDEM); 

 

b) Que certos valores públicos são valores fundamentais básicos, mas que eles 

não podem ser distinguidos somente com base neste motivo: os autores lembram a 

quantidade de valores surgidos na pesquisa e como foi possível organizá-los em grandes 
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categorias de valores fundamentais, entretanto, afirmam que eles não são fins em si 

mesmos. Defendem que na origem de um estado, devem haver claramente valores 

públicos nos documentos de fundação, para que eles fundamentem as políticas e os 

governos dali por diante. Mas que mesmo tais registros não devem ser considerados como 

verdades universais e perpétuas, lembrando de antigos valores públicos que se 

transformaram a partir da disputa e da luta social, como a definição de que cidadãos eram 

homens brancos e proprietários. Ou seja, Beck e Bozeman demonstram que os valores 

públicos estão condicionados ao contexto histórico e à influência dos agentes sociais e 

seus conflitos (IDEM); 

 

c) Que a análise do valor público é tanto uma questão pragmática (valores, dados 

instrumentais) quanto uma questão filosófica e moral (valores fundamentais): aqui os 

autores refletem sobre o método utilizado por eles nesta pesquisa e afirmam que um 

simples inventário de valores públicos não é, por si só, o bastante, perguntando-se que 

tipo de análise é adequado a um conjunto de valores públicos? Afirmam que a análise de 

valores públicos exige raciocínio moral e também instrumental e problematizam do ponto 

de vista da ciência social empírica, a pesquisa com base em dados quantitativos e 

qualitativos, que é necessária, mas cujo método costuma causar confusão, segundo os 

autores. Mesmo com as dificuldades conhecidas, Beck e Bozeman defendem que os 

pesquisadores de valores públicos se debrucem sobre a construção de uma metodologia 

de pesquisa que contemple ambos os suportes de pesquisa qualitativa e quantitativa. Para 

esta tarefa, reivindicam uma compreensão histórica dos pactos sociais, tanto oficiais, 

como não oficiais, assim como da cultura. Explicam que como alternativa preliminar, a 

revisão da literatura sobre os usos de valor público foi o método encontrado e que serviu 

para organizar uma discussão dos valores públicos mais específicos, podendo identificar 

os problemas com mais clareza para estudos futuros (IDEM); 

 

d) Que existem muitas dificuldades em analisar a relação entre valores, mas que 

esse problema precisa se enfrentado: nesta conclusão, os autores afirmam que sua maior 

dificuldade foi a de organizar em categorias os muitos valores públicos surgidos na 

pesquisa, defendendo existindo apenas um item em uma agenda de pesquisa sobre valores 

públicos, que esse item deva ser o de organizar as categorias de valor público e sua relação 
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entre elas, afirmando que o que apresentaram foi apenas um passo inicial desse estudo 

(IDEM, p. 377). 

O estudo de Beck Jorgensen e Bozeman mostrou ser de grande valia para esta 

dissertação. Os autores não somente procuraram organizar os valores localizados em textos 

acadêmicos e jornalísticos dos países onde mais se produziu esse tipo de dado, fazendo uma 

grande pesquisa quantitativa, como também empreenderam análises de natureza qualitativa 

de suma importância para os estudos atuais de vários campos das Ciências Sociais e 

Econômicas, mas principalmente para o campo das Ciências das Organizações Públicas. 

Esforço semelhante deveria ser realizado no Brasil, considerando as especificidades locais e 

regionais, incluindo a América Latina num estudo amplo, tarefa a que nos propomos num 

futuro próximo e que certamente deverá reunir um maior grupo de pesquisadores, de várias 

instituições de pesquisa. 

MOORE 

Mark Moore, ao desenvolver sua definição de valor público assume um critério 

como fundamental: o lucro. Afirma que os lucros serão gerados pela empresa privada quando 

esta comercializar seus produtos (ou serviços) por um preço superior aos custos da produção 

(2002, p. 54). 

  E a partir do conceito de lucro, do objetivo maior das organizações privadas, 

inicia sua elaboração para pensar o que é valor público. 

Logo ele confronta a razão de existir de uma empresa privada com a da pública. 

E logo se compreende porque ele começa falando de uma coisa, para depois falar de outra. 

Segundo o autor, embora possa ser relativamente fácil medir o tipo de valor que se busca na 

iniciativa privada (o lucro), não é tão fácil mensurar o valor a ser criado na iniciativa pública, 

assim como “o objetivo geral do trabalho gerencial no setor público não é tão claro de ser 

enxergado”. Em seguida, propõe que consideremos ser “o objetivo do setor público o de 

criar valor público, assim como o objetivo do trabalho no setor privado é criar valor privado” 

(IDEM, p.55). 

Moore preocupa-se com o como calcular esse valor público, pois não contamos 

com instrumentos de mensuração. Diz que no caso do valor privado, calcula-se a diferença 

entre receitas provenientes da comercialização do produto ou serviço prestado e os custos de 

produção e obtém-se o valor privado criado. No caso público, esse cálculo não é feito assim. 

A ideia de valor público, muitas vezes, é inclusive rechaçada por “...vivermos uma sociedade 

liberal que tende a considerar o governo como ‘setor improdutivo’...” (IDEM). Observamos 
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aqui uma conexão com os estudos já mencionados de Gurgel ao pensar os efeitos das crenças 

sobre o entendimento do que seria mundo real. A ideia do que é mundo real para parecer 

real, precisa ser construída com algum amparo na realidade, caso contrário, a o caráter 

ideológico torna-se evidente e sem efeitos. 

Para o autor, a ideia reproduzida pelo senso comum de que o governo é, no 

melhor dos casos, “um mal necessário”, um “árbitro da sociedade civil e do mercado” ou 

ainda “uma instituição que preenche os vazios do capitalismo de mercado livre” aumentam 

as dificuldades de aceitação de que exista de fato um “valor público”, um valor criado pelos 

agentes públicos (IDEM). 

 Ainda sobre essa visão que a sociedade teria desenvolvido genericamente 

sobre Estado, a exacerbação de valores como individualismo e do consumo privado teriam 

aumentado a resistência já criada entre os cidadãos em contribuir através dos impostos com 

as receitas do estado.  Para o cientista, se torna imprescindível resolver tal problema de medir 

o valor público, para que os “gerentes públicos” sejam capazes de demostrar que os 

resultados atingidos valem o valor pago pelas pessoas que prefeririam não contribuir 

financeiramente para objetivos coletivos (IDEM, p.56). 

Segundo Moore, há no que ele chama de “mercado político” um conflito entre 

os interesses dos cidadãos que acreditam que seu dinheiro pode comprar ou pagar o que a 

liberdade individual lhes convier e os interesses dos cidadãos coletivizados por um governo 

que usa a coerção para recolher o dinheiro deles. Na escolha individual, compra-se ou paga-

se por um produto ou por um serviço que seja avaliado como merecedor do dinheiro de quem 

escolhe.  

“No entanto, no setor público o dinheiro utilizado para financiar 

empreendimentos públicos não é proveniente das escolhas individuais e 

voluntárias dos consumidores. O dinheiro vem de empresas que o 

adquiriram por meio do poder coercitivo da tributação. (MOORE, 2002, p. 

57) 

 

O autor diz ser justamente o poder coercitivo do Estado o responsável pelo 

conflito, pois a “coerção anula a oportunidade de os indivíduos expressarem as suas 

preferências individuais e de assim controlarem o que deve ser produzido” (IDEM). Mas 

tudo isso é do campo da ilusão, de como o cidadão vê ou é levado a ver a produção do poder 

público. Moore esclarece: de fato, não é a opção “individual” que controla o sistema, mas o 

sistema de democracia representativa. Para ele, o único meio conhecido de convivência 

coletiva sem sacrifícios individuais são “as instituições e os processos de democracia 
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representativa (que) criam (...) as condições para que os indivíduos possam voluntariamente 

reunir-se e decidir o que gostariam de alcançar coletivamente” (IDEM). 

Moore destaca a partir disso seis pontos fundamentais para analisar valor 

público, os quais procuraremos trazer aqui (MOORE, 2002, p. 88).  

O primeiro tem a ver com que falamos acima, a percepção do valor. Para Moore, 

ao se criar valor público, os “gerentes públicos” devem considerar e até satisfazer os desejos 

dos indivíduos. Ele adianta que o cidadão tem muitos desejos a serem satisfeitos e esse é o 

segundo pondo, sendo alguns atendidos por produtos comercializadas no mercado e outros 

produtos das organizações públicas, reflexo do sistema do desejo de outros cidadãos 

expressos pelo modelo representativo de governo. 

O terceiro ponto diz que os gerentes das empresas públicas podem criar valor de 

duas formas diferentes. Uma é utilizando o dinheiro e a autoridade, confiados a eles, com o 

fim de gerar produtos para beneficiários, como limpar parques, por exemplo, podendo 

chamar isso de criar valor por meio de produção do setor público. O quarto ponto tem a ver 

com uma certa qualidade para além da prestação do serviço ou produção de serviço em si. O 

autor diz que já há inerente autoridade nos atos de governos, que eles devem ser também 

justos e eficientes (IBIDEM). 

O quinto ponto tem a ver com prestação de contas, já que o gerente público 

recebe uma autorização para gastar, assim como o cidadão funciona como um cliente que 

contratou uma empresa da qual se espera receber algum valor, de acordo com Moore. O 

acordo entre administração pública e “clientela” funciona melhor com a clareza do que se 

espera e do que se entrega como valor (IDEM, p.90). 

O sexto ponto tem bastante conexão com o atual momento do capitalismo em 

que vivemos. O autor defende que exista uma “flexibilidade” dos gerentes públicos, que com 

inovação e criatividade, consigam não somente dar continuidade aos projetos em andamento, 

mas também estejam prontos para possíveis necessidades de mudança (IDEM, p. 91). 

Moore compara com frequência a atuação do setor público a uma grande 

empresa privada, atribuindo-lhe, inclusive, nomes comumente usados para se falar dos 

setores particulares, como produtos, gerentes e clientes. Sua preocupação é equipar os 

administradores públicos de instrumentos que os permitam serem mais eficientes na gestão 

de seus órgãos e na prestação do serviço público. De certo modo, pensa num sentido inverso 

à Bozeman e Beck, que afirmam que o valor público também é gerado – e,  por isso, é 

também sua responsabilidade – pelo  setor privado. Os autores pretendem ampliar a ideia de 

valor público para fora do espaço restrito de Estado e Governo. Já Moore, tenta restringir os 
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valores públicos à administração pública, avançando valores comuns ao mercado para dentro 

das empresas e escritórios públicos. 

Vejamos o que diz Gurgel ao afirmar que existe uma diferença essencial entre 

valores privados e públicos: 

 
“Seja qual for a definição ou características que adotemos, o que se torna 

evidente é que o valor público tem uma natureza diferenciada do valor 

privado. O valor privado tem um compromisso com o lucro, que não 

necessariamente está presente no valor público. Esta diferença é um ponto 

nodal” (GURGEL, 2013). 

 

Gurgel vai ao encontro do centro das ideias de Bozeman e Beck, assim também 

como de outro autor norte-americano cujo trabalho mostraremos mais adiante, Denhardt se 

dedica a explicar também as diferenças entre administração pública e administração 

governamental. Enquanto Moore afirma que os cidadãos precisam “autorizar” o que será 

administrado pelas autoridades públicas, reforçando a comparação do cidadão como 

consumidor, Bozeman e Gurgel, desenvolvem a ideia de relações de caráter público como 

pertencendo a toda a sociedade. Essa questão nos parece ser fundamental para avançarmos 

na discussão de valor público.  

DENHARDT 

Denhardt apontou que boa parte dos teóricos da administração pública 

“confundiram” esta modalidade com a administração governamental, relacionada aos 

mandatos eletivos e que esse seria um dos fatores inclusive que limitaram os estudos no 

campo da administração pública. Além disso, outra confusão, a de que a administração 

pública poderia se equiparar também a administração privada, poderia ser evitada se os 

objetivos de cada uma delas fossem explicitados mais objetivamente (DENHARDT, 2012, 

p. 21). 

Assim, tanto Denhardt quanto Moore entendem que a administração pública a 

serviço do valor público precisa ir além do mandato, além do governo. O primeiro verifica 

ainda que há diferenças importantes entre as duas quanto aos objetivos e metas, assim como 

quanto aos processos de decisão, que costumam ser sigilosos no setor particular e “expostos 

na vitrine” no público. 

 

BREVE PANORAMA DE PESQUISADORES BRASILEIROS 

De modo geral, encontramos a maior parte da literatura contemporânea entres 

autores estrangeiros quando pesquisamos valor público na esfera da teoria das organizações. 
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No Brasil, essa pauta é destaque entre professores de escolas públicas de Administração. 

Outras áreas do conhecimento, como Economia, Psicologia, Serviço Social tem também 

discutido valor público em suas pesquisas acerca do Estado, do Mercado e da sociedade 

(SANTOS, 2016; FIGUEIREDO, 2015; MORAES, 2016; BONFIM, 2010).  

Bonfim chama atenção para o fato de que uma das peculiaridades da sociedade 

atual é a separação entre as esferas do público e do privado, dando ao Estado capitalista um 

caráter distinto de todas as outras formas de dominação de classe, embora nossa sociedade 

coincida justamente com a origem da propriedade privada, esta defendida pelo poder público 

(2010, p. 271). 

Para a autora, dentre as muitas funções assumidas pelo Estado na fase 

monopolista do capitalismo estão a ajuda a empresas, entrega aos monopólios de complexos 

construídos com fundos públicos, investimentos em infraestrutura, incluindo aquelas 

referentes às garantias da reprodução e do controle da força de trabalho. Para ela, é por causa 

da dinâmica da ordem monopólica, incluindo as lutas da classe trabalhadora, que a questão 

social se tornou objeto da ação estatal. As esferas do público e do privado estão tão próximas 

neste momento que possibilitam a responsabilização do Estado pelo que se convencionou 

chamar de “problemas sociais” (IDEM). 

Da mesma forma, Santos e Silva afirmam que, de maneira geral, as discussões 

sobre o público e o privado são controversas, pois há um grande obstáculo, sobretudo na 

contemporaneidade, para se distinguir um do outro. Para eles, essas esferas acabam se 

confundindo, já que a linha que as separa  no capitalismo é muito tênue. É necessário 

procurar números indicadores de quanto o Estado disponibiliza recursos ao setor privado, 

especialmente na atualidade através de arranjos ao estilo  das PPP’s. E para entender as 

mediações que entrelaçam o repasse de dinheiro público para a esfera privada, é preciso usar 

um método que permita ao pesquisador ir além da aparência da questão, indo à essência do 

problema. Para eles só é possível estudar isso através do materialismo histórico-dialético 

(SANTOS; SILVA, 2015, p. 188). 

Justen (et al.) afirmam que a dinâmica das diferenças entre valores públicos e 

privados são bases determinantes para compreender o contexto das organizações hoje, em 

especial na administração pública, que apresenta traços que são acentuadamente diferentes 

daqueles encontrados na administração privada. Esta distinção se dá, para eles, no fato de 

que há uma diferença dos objetivos das duas administrações (2013).  

A mais importante das diferenças para os autores é que a administração privada 
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prioriza os lucros da empresa “não tendo dúvida em retirar de circulação um produto, uma 

vez ele seja comercialmente ou economicamente inviável, em face, por exemplo, do seu 

elevado custo” (IDEM). Tudo isso é determinante para a construção da crítica à ideia de 

Gerencialismo na administração pública, onde se defende reproduzir mecanicamente os 

métodos da administração privada no setor público. 

O esforço para fazer com que a administração pública 

assimile in natura as chamadas melhores práticas do setor 

privado inclui a formulação de metas para os serviços 

públicos, dentre eles, os serviços sociais de educação e saúde 

ou da magistratura. As metas fixadas, que influem na 

destinação das verbas e eventualmente no destino do próprio 

profissional da educação ou da saúde, ou ainda no futuro do 

magistrado e seus auxiliares, têm sido fixadas sem a atenção 

para com as diferenças de valor. Efetivamente, a 

produtividade de uma fábrica de engarrafamento de bebida 

pode ser medida pela simples relação entre a produção e a 

quantidade de recursos (...). Mas o mesmo não pode ser 

adotado para medir a produtividade de um médico, de uma 

escola ou de um juiz de direito (IDEM). 

Como requisito para compreender os princípios de uma empresa pública de 

economia mista, entendemos como fundamental o levantamento dessas questões para atingir 

os objetivos de nosso problema. 

 

DESTAQUES PRINCIPAIS DE VALORES PÚBLICOS 

Portanto, já podemos  agora, mesmo que resumidamente, alguns aspectos gerais 

quando pensarmos em caráter público:  

Quanto ao público a que se destina: a empresa privada irá disputar consumidores 

e poderá até oferecer produtos e serviços de qualidade diferenciada de acordo com a 

capacidade de pagamento de cada consumidor. Já o setor público, encaminhará na prática 

decisões tomadas no seio da sociedade, devendo ocupar-se de atender o conjunto dos 

cidadãos, distanciando-se, portanto, de problemas típicos do mercado, como competição, 

segmentos de mercado, qualidade diferenciada, livre iniciativa e lucro. 

Quanto ao objetivo principal: a empresa privada tem como principal razão de 

sua existência o lucro, tanto faz se irá vender tecido ou extrair gás, tanto faz se vender um 

brinquedo ou um fuzil. Quando achar que as taxas de lucro não bastam, o empresário vai 

procurar outra coisa para fazer da vida, outro negócio que lhe assegure lucro, outro destino 
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para o seu capital. O setor público terá como objetivo principal o bem-estar da sociedade 

como um todo, independente de produzir determinado recurso financeiro em favor do Estado 

ou não. O fato da maior renda do governo ser o imposto assegura-lhe as condições materiais 

de assumir riscos negociais e possibilidades de perdas financeiras que em regra o mercado 

privado não assume, mesmo que para interesse de milhões de pessoas. 

Quanto ao princípio da equidade: considerando aspectos relacionados com a 

injustiça distributiva (RAWLS, 2002), “falhas de mercado” e demandas de segmentos 

específicos (doentes crônicos, portadores de necessidades especiais, populações pobres, 

miseráveis, etc.), os órgãos e empresas públicos formulam e executam políticas públicas que 

não são objeto da empresa privada, porque não visam lucro. São ações que querem 

proporcionar condições humanitárias de vida, assistência educacional, sanitária e outras, e 

eventualmente criar possibilidades de compartilhamento da riqueza produzida e inserção 

socioeconômica a esses segmentos referidos. 

 

2.3. A disputa do valor público no Estado Brasileiro 

Uma questão surgida durante nossos estudos, muito importante para nosso 

problema, é a dúvida quanto à natureza da origem e dos objetivos de uma empresa 

organizada como sociedade de economia mista. Por isso, nos dirigimos à doutrina jurídica 

para compreender os sentidos legais dados quando do surgimento da forma sociedade de 

economia mista, por se tratar a esfera do direito uma expressão destacada da Administração 

Pública. 

Por muitos anos houve uma aceitação até certo ponto pacífica do princípio de 

supremacia do interesse público sobre o particular, entendimento esse que garante à 

Administração prerrogativas e privilégios não concedidos ao particular, ainda que exista uma 

subordinação do interesse de alguns particulares (BANDEIRA DE MELLO, 2005, p. 82). 

Traduzem os direitos fundamentais aqueles direitos do ser humano reconhecidos 

e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado. Sua história 

coincide com a da formação dos Estados constitucionais, Estados firmados no propósito de 

limitação do poder absoluto característico de regimes anteriores (CORREIA, 2012, p. 1308). 

Os direitos fundamentais não nasceram da forma como são conhecidos 

modernamente, sendo parte de grandes processos de amadurecimento ao longo da história. 
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Dessa forma, passaram por muitas transformações desde seu aparecimento e por isso 

costumou-se falar em gerações de direitos. Por esta categorização, denominam-se direitos 

fundamentais de primeira geração ou direitos liberais os que traduzem, essencialmente, 

posições de defesa do cidadão contra interferências ilegítimas do Estado na sua esfera 

privada. São, por isso, conhecidos como direitos negativos, pois que implicam numa posição 

de abstenção dos poderes públicos. Por sua vez, a garantia da liberdade deu margem a 

grandes violações da dignidade humana e situações de marcada injustiça social, o que gerou 

no Estado movimentos de realização da justiça social (IDEM).  

Os direitos econômicos, sociais e culturais surgiram como os de segunda geração 

e vieram a corroborar esse comportamento ativo do Estado, caracterizando-se por conferir 

aos cidadãos direitos a essa atuação do estado, no que muito se diferenciou das liberdades 

clássicas formais dos direitos de primeira geração de matriz burguesa. Na segunda geração 

de direitos foram desenvolvidas as chamadas liberdades sociais, com liberdade de 

sindicalização, direito de greve e direitos fundamentais dos trabalhadores, significando, 

portanto, muito mais do que direitos de caráter prestacional, também uma manifestação do 

princípio da justiça social (IDEM).  

Os direitos fundamentais de terceira geração dizem respeito à proteção de grupos 

humanos e representam reivindicações pela paz, pela autodeterminação dos povos, pelo 

desenvolvimento e por um meio ambiente equilibrado, por exemplo (IDEM). 

Os direitos fundamentais de quarta geração são aqueles oriundos da 

institucionalização do Estado social e da globalização de direitos fundamentais. Nesta quarta 

dimensão encontram-se o direito à democracia e à informação, bem como o direito ao 

pluralismo (IDEM, p. 1311). 

Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que “sociedade de economia mista 

federal” é aquela pessoa jurídica cuja criação é autorizada por lei como um instrumento de 

ação da União. Conta com certas regras especiais e, mesmo tendo personalidade jurídica de 

direito privado, devido a sua característica de ser instrumento de transmissão de política 

governamental, necessariamente a maioria de suas ações com direito a voto são de 

propriedade da União ou de entidade de sua Administração Indireta (BANDEIRA DE 

MELLO: 2005, p.178). 

O autor explica que existem distinções fundamentais entre as empresas públicas 

e sociedades de economia mista quando comparadas às empresas meramente privadas, e que, 

segundo ele, “... nada justificaria a busca de um conceito jurídico próprio para elas...”, se 
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não houvesse de fato tais diferenças. Demonstra ainda que a base da Constituição Federal é 

o Direito Positivo e que ela se encarrega como texto primário de toda ordenação jurídica 

brasileira de determinar as raízes das diferenças de que trataremos (IDEM, p. 185). 

Transcrevemos abaixo a definição das estatais, para fins de entendimento de tais diferenças. 

“Empresas públicas e sociedades de economia mista são, 

fundamentalmente, e acima de tudo, instrumentos de ação do Estado. O 

traço essencial caracterizador destas pessoas é o de se constituírem em 

auxiliares do Poder Público; logo, são entidades voltadas, por definição, à 

busca de interesses transcendentes aos meramente privados.” (IDEM, p. 

181). 

Bandeira de Mello afirma que ocorre no Brasil uma certa “fetichização” em 

relação às empresas estatais devido ao fato de que algumas são fundadas com base no Direito 

Privado. Tal fetichização consistiria a um certo senso comum de os interesses dessas fossem 

os mesmos das empresas não estatais não públicas, a saber, as empresas privadas, 

principalmente quando houvesse acionistas privados. Ele reitera que os objetivos das 

sociedades de economia mista são o “bem-estar coletivo e não os de proveito particular” 

(IDEM, p. 182).  

Mesmo a Lei de Sociedade Anônimas (Lei no. 6.404, de 1976) afirma que a 

pessoa jurídica que controle a sociedade mista não poderá prescindir de administrar a 

empresa no sentido do interesse público que gerou sua criação (IDEM, p. 181). Assim, torna-

se relevante acrescentar que os acionistas privados quando adquirem cotas das empresas 

estatais estão, ou deveriam estar, cientes das condições a que estão sujeitos, tanto a possíveis 

privilégios de atuação no mercado, quanto a limites em sua atuação. 

Ademais, Bandeira de Mello diz que se tais limitações não existissem, ou seja, 

se as estatais desfrutassem das mesmas liberdades de que usufruem as empresas privadas 

comuns, “...haveria comprometimento de seus objetivos e funções sociais...”, com o 

agravante de pôr em risco recursos públicos, usados parcial ou totalmente na composição do 

capital dessas empresas estatais (IDEM, p. 182). 

“Segue-se que entidades constituídas à sombra do Estado como auxiliares 

suas na produção de utilidade pública coletiva e que manejam recursos 

captados total ou majoritariamente de fontes públicas tem que estar 

submetidas a disposições cautelares, defensivas tanto da lisura e 

propriedade no dispêndio destes recursos quanto dos direitos dos 

administrados a uma atuação isonômica e impessoal, quando das relações 

que com elas entretenham” (IDEM, p. 184).  
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Observamos a sustentação dada no campo do Direito Administrativo ao sentido 

original que sustenta o nascimento das empresas públicas e sociedades de economia mista 

no aparelho estatal brasileiro. Seu compromisso e própria razão de existir é o interesse 

público e função social sendo, para isso, instrumento do Estado. 

O entendimento sobre conceito jurídico de interesse público é compreendido 

como o interesse do todo, do próprio conjunto social, na manifestação qualificada de 

interesses das partes desse todo. Assim, é possível que haja um interesse público em choque 

com determinado interesse individual, mas nunca em choque com os interesses de cada 

membro da sociedade, portanto o interesse público reflete uma dimensão pública dos 

interesses individuais (CORREIA, p. 2012). 

Mesmo assim, não existe necessária coincidência entre interesse público e 

interesses do Estado. O Estado é encarregado da promoção de interesses públicos, porém ele 

mesmo possui seus próprios interesses enquanto pessoa jurídica. A esses direitos 

concernentes à “individualidade estatal”, a doutrina italiana consolidou o nome interesses 

secundários ou, como na doutrina brasileira, interesses públicos secundários. Mesmo assim, 

majoritariamente se compreende que os interesses secundários só poderão ser defendidos 

pelo Estado quando estes não se contrastam com os interesses públicos propriamente ditos, 

tendo por base que a tarefa principal do Estado a realização dos interesses públicos, 

considerando justiça, segurança e bem estar social (IDEM, p. 1299). 

Segundo Fabíola Correia, há um aumento do entendimento contrário ao princípio 

do interesse público, representado pelo procurador da república Daniel Sarmento como uma 

de suas principais vozes. Para ele: 

“(...) o referido princípio vai de encontro aos direitos fundamentais 

do administrado e ao estatuto axiológico do Estado democrático de Direito, 

já que está baseado numa compreensão errônea entre o ser humano e o 

Estado, qual seja, de que as pessoas não existem para servir ao poder 

público mas este é que deve justificar-se como forma de proteção e 

promoção dos direitos humanos” (IDEM).  

 

A discordância da supremacia do interesse público se baseia na ideia de que 

interesse público e interesse privado não se configuram critérios legítimos para solução de 

conflitos no seio da sociedade, uma vez que são conceitos móveis, instáveis e oscilam 

conforme mutações políticas. A sustentação se baseia no movimento oscilatório da história 

onde as dimensões ora são privadas ora públicas na sociedade grega, da Idade Média e no 

Estado Moderno (IDEM). 
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A sustentação contrária a ideia de supremacia do interesse público afirma que 

apesar do Estado Liberal ter passado a marcar melhor a separação entre interesse privado e 

interesse público na sociedade contemporânea burguesa, no caso do Brasil teria ocorrido 

forte confusão entre o público e o privado.  As características do patrimonialismo na esfera 

estatal, o famoso “jeitinho”, relações de amizade e compadrio prevalecendo sobre a 

impessoalidade que deve pautar a atuação do governo são exemplos de tal confusão (IDEM, 

p. 1243).  

Para os questionadores do princípio jurídico, o advento do Welfare State no 

século XX faz do Estado brasileiro de espectador a participante das relações econômicas, já 

que passa a legislar com frequência, aparecendo os direitos sociais como resposta às 

desigualdades oriundas da igualdade formal liberalista. Quando o Estado brasileiro se depara 

com as crises do sistema já se encontra inchado, ineficiente, burocrático e desperdiçador, 

precisando recorrer à privatização de empresas estatais e à adoção de métodos antes próprios 

de empresas privadas, ou mesmo delegando a elas tarefas antes genuinamente tidas como 

públicas (IDEM).  

Dessa forma, a supremacia do interesse público sobre o privado como a possível 

restrição aos direitos fundamentais para a proteção de interesse público pode ser entendida 

uma possível incorreção quanto à identificação do autêntico interesse público. O 

entendimento de que uma vez que os direitos fundamentais compreendem os valores 

públicos, sendo também dever do Estado a sua proteção e promoção, garantir esses direitos 

também é garantir o interesse público (IDEM, p. 1318).  

Parece que há nessa discussão um peso de influência do positivismo no direito 

brasileiro, onde a abstração teórica acaba correndo o risco de prevalecer sobre a ordem 

prática da questão. Ora, se entendermos mesmo genericamente que o interesse público 

consiste no interesse da coletividade, não é possível sustentar os argumentos que 

encontramos na literatura e que apresentamos resumidamente acima. Principalmente tendo 

em mente as ponderações de Rousseau, não faz sentido defender que os direitos 

fundamentais individuais possam estar à frente dos interesses coletivos, lembrando de 

quando ele diz que o interesse particular só se sobrepõe ao coletivo através do uso da 

violência.  

No entanto, ainda prevalece na jurisprudência brasileira o entendimento de que 

a atividade de gestão da coisa pública conclama o interesse público e que este, por sua vez, 

opõe-se ao isolacionismo, ultrapassando as fronteiras individuais e traduzindo interesse 

próprio, coletivo e gerador de satisfação geral. A supremacia do interesse público sobre o 
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privado não é entendida como mero privilégio do Estado, mas decorrente da própria natureza 

desse tipo de interesse, já que seria caótica uma sociedade em que interesses privados 

sobressaíssem às demandas gerais. O interesse público é a medida para o controle de 

legalidade dos atos da Administração, do controle da finalidade das condutas administrativas 

para o controle do interesse público (IDEM, p. 1327). 

Assim, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado tem sido 

muito combatido sob os argumentos seguintes: desrespeito aos direitos fundamentais, 

incompatibilidade com a ordem jurídica, indeterminação do conceito de interesse público, 

dentre outros. Mesmo assim, Correia observa que o Supremo Tribunal Federal (STF) 

mantém fortalecido o entendimento favorável à supremacia do interesse público, mesmo 

avaliando que a tese de desconstrução deste princípio esteja ganhando força nos últimos anos 

(IDEM, p. 1331). 

Não é somente no campo do direito que esse debate se dá, debate este também 

atualizado ao se demonstrar a ingerência do Banco Mundial e do Fundo Monetário 

Internacional sobre as diretrizes de uma grande reforma no judiciário fluminense, onde os 

valores priorizados foram velocidade, flexibilidade e quantidade em detrimento da qualidade 

do serviço (CORDEIRO, 2013). 

Na prática, todos os espaços tornaram-se palco permanente da disputa entre os 

interesses público e privado. No caso específico deste trabalho, estamos analisando o sistema 

financeiro, mas são inúmeras as demonstrações do conflito na ordem do dia da administração 

pública brasileira. Somente para lembrarmos os principais exemplos: temos o caso da saúde 

pública administrada pelas organizações sociais, que ficou profundamente comprometida 

quando os recursos foram cortados no agravamento da mais recente crise do capital, 

interrompendo-se serviços em unidades de saúde por todo o país, com agravantes causados 

pelo  incremento da terceirização da mão de obra como instrumento de gestão 

(ANDREAZZI; BRAVO, 2014).  

Temos as universidades públicas financiadas com recursos privados através de 

agências de apoio, agências de fomento e pelo poder que obtiveram as fundações de direito 

privado, desde a aprovação da Lei 9.394/1996, onde as diretrizes e bases da educação 

permitiram um avanço dos interesses privados sobre a educação brasileira no Governo FHC. 

Com cobrança de taxas através de matrículas semestrais e de mensalidades em cursos pagos 

na universidade pública, o aprofundamento desse processo perdurou mesmo nos governos 

Lula e Dilma com as parcerias público privadas e a criação da EBSERH (Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares) que passou a administrar bom número de hospitais universitários, 
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rompendo com a autonomia universitária e subvertendo a lógica pública naqueles hospitais, 

antes hospitais-escola (FIGUEIREDO, 2015).  

Na educação brasileira de base, é vasta a literatura que demonstra a vinculação 

de interesses do capital privado internacional interferindo diretamente sobre a administração 

brasileira, passando desde o financiamento do Banco Mundial na confecção de apostilas de 

estudo para escolas públicas do Rio de Janeiro nos anos 2010 (CAMPOS; et al, 2014), até a 

assinatura por Fernando Henrique Cardoso do Decreto 2.306 (BRASIL, 1997), que permitiu 

às entidades mantenedoras das instituições de ensino superior alterar seus estatutos, 

escolhendo assumir natureza civil ou comercial, em clara iniciativa para transformar a 

educação em mercadoria. Tais medidas influenciaram nos últimos anos diretamente no 

processo de ensino-aprendizagem desenvolvido pelo professor em sala de aula, assim no 

projeto- político pedagógico das escolas e universidades (IDEM; VEIGA, 2002; DA SILVA, 

2003; CHAVES; LIMA; MEDEIROS, 2006). 

Até mesmo na segurança pública, os conflitos entre interesses públicos e 

privados mediados pelo Estado surgem ocupando espaços, levando a lógica do mercado para 

dentro das favelas cariocas, juntamente com a especulação imobiliária e o avanço do 

endividamento bancário (FRANCO, 2014). A ingerência do poder privado dos serviços 

públicos atingiu níveis antes impensáveis como por exemplo em serviços como saneamento 

básico, distribuição de água e até de sistemas prisionais.  

Mesmo sem termos condição nem pretensão de avaliar profundamente os 

primeiros meses do governo Temer, achamos importante destacar que suas primeiras 

medidas não se opõem em nada às políticas que apontamos dos três governos anteriores, mas 

sim as radicaliza. Leva-as ao máximo possível na tentativa de recuperar as margens de lucro 

em recuo das empresas por conta da crise econômica internacional que atingiu mais 

fortemente o Brasil. 

Ainda que brevemente, precisamos dar alguma demonstração do que falamos. 

Durante a fase final deste trabalho, o então presidente interino Michel Temer e seu ministro 

da fazenda Henrique Meirelles assinaram a lei no 13.303, no dia 30 de junho de 2016 

(BRASIL, 2016), que está sendo chamada pela imprensa como a “lei das estatais” ou ainda 

“lei de responsabilidade das estatais” (MATOSO, 2016; MOREIRA, 2016). Não nos é 

possível agora procedermos a uma análise profunda da nova lei, porém, não poderíamos 

deixar de levantar alguns destaques de grande relevância para o estudo do caráter público 

das organizações de economia mista.  
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A norma dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública e também da 

sociedade de economia mista, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. Versa ainda sobre o regime societário das estatais, na nomeação de seus 

dirigentes e dos conselhos de administração, das exigências para compras dessas empresas, 

assim como determina a função social da empresa pública e da sociedade de economia mista 

(BRASIL, 2016). 

Mesmo tendo sido criticada pela velocidade com que foi votada pelo Congresso 

e por uma redação legislativa considerada deficiente por conta de divergências internas no 

texto sobre prazos e amplitude de efeitos da lei (MOREIRA, 2016), a grande maioria das 

notícias veiculadas destacam aspectos da lei como avanços. Pontos como transparência 

pública, governança corporativa, gestão de risco, códigos de conduta, critérios para 

nomeação dos diretores e controle público sobre as empresas estatais são alguns dos termos 

usados nas matérias para qualificar a nova lei. Todos valores já apresentados neste trabalho 

como sendo os de caráter público.  

As estatais terão o prazo de 24 meses para realizar as necessárias adaptações em 

seus estatutos para se enquadrarem à lei e os efeitos da mesma talvez só comecem a surgir 

depois desse tempo, o que deverá ser avaliado no futuro. No momento, podemos fazer uma 

avaliação inicial da lei, o que nos leva a algumas questões que tentaremos apresentar a seguir. 

A primeira delas diz respeito à aparência de uma suposta modernidade atribuída 

à lei, que teria sido motivada para combater os problemas de desvio de recursos públicos 

investigados pela Polícia Federal na operação Lava Jato (MATOSO, 2016; AMORA, 2016). 

Expressões como “transparência nas contas”, “compromisso”, inovação”, ”excelência”, 

“governança no mercado” (MATOSO, 2016; BRASIL, 2016; SANTOS, 2016) foram 

veiculadas com frequência como sendo qualidades da lei. 

O Portal Brasil afirma que a lei tornou as regras mais rígidas, pois teria 

estabelecido critérios mais rigorosos para compras, licitações e para a nomeação de diretores, 

membros do conselho de administração e de presidentes em empresas públicas e de 

sociedade mista (BRASIL, 2016). No entanto, encontramos várias exceções para esse rigor. 

Sobre os critérios, há pelo menos dois casos de flexibilidade na norma e não de 

sua rigidez, nem transparência. O primeiro é que foi suprimida uma das principais 

penalidades previstas na Lei de Licitações aos que descumprissem contrato celebrado com 

as estatais que é a declaração de inidoneidade. Com ela, nenhuma outra estatal poderia 

contratar a empresa descumpridora do contrato até que o dano causado fosse sanado junto 

ao poder público. Na lei de responsabilidade de estatais, esse instrumento foi excluído, não 
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havendo nenhum substituto (SIMÃO, 2016). Ora, agora não há mais impedimento ou mesmo 

maneira de uma estatal saber se um possível fornecedor já descumpriu ou cumpriu 

parcialmente contrato com alguma outra estatal. 

Outro aspecto apresentado como inovador é sobre as regras de licitações. O 

artigo 29 trata de longa lista de dispensa dos processos de licitações. Em seu parágrafo 

terceiro, a Lei amplia os limites iniciais de R$ 100 mil de valores dispensáveis de licitação 

para serviços de engenharia e obras e de R$ 50 mil para compras e serviços para valores não 

definidos nem limitados caso seja deliberação do Conselho de Administração (BRASIL, 

2016). 

Isso significa que o Conselho de Administração de qualquer estatal, como o 

Banco do Brasil, por exemplo, teria poderes para celebrar um contrato, dispensando 

licitação, no valor de um milhão de reais, desde que tal limite tenha sido deliberado pelo 

Conselho de Administração. Na prática, embora seja dada à lei uma aparência de resposta e 

combate aos casos de corrupção, ela abre ainda mais os recursos públicos à falta de controle 

social ou mesmo estatal. 

Como parte de todo nosso método materialista histórico, não podemos deixar de observar outros 

aspectos da conjuntura histórica para analisar qual o caráter político e econômico da Lei das estatais. Dois 

meses depois de ter sido assinada por Temer, a Medida Provisória de número 727 foi convertida na Lei no 

13.334/2016, que dispõe sobre a criação do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) (BRASIL, 2016). 

Seu primeiro artigo afirma: 

“Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa de 

Parcerias de Investimentos - PPI, destinado à ampliação e fortalecimento 

da interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio da celebração 

de contratos de parceria para a execução de empreendimentos públicos de 

infraestrutura e de outras medidas de desestatização” (IDEM). 

 

Na prática, a Lei do PPI retomou uma agenda de privatizações, centralizando as 

decisões e ações pertinentes a esse assunto no âmbito da Presidência da República. A Medida 

Provisória de número 726/2016 extingue o nome “previdência social” do antigo Ministério 

do Trabalho e da Previdência Social, passando a se chamar apenas Ministério do Trabalho e 

transferindo a administração das políticas sociais para o Ministério da Fazenda. 

Outras medidas legislativas de caráter similar estão em tramitação. A Proposta 

de Emenda Constitucional (PEC) 241/2016 conhecida como o Novo Regime Fiscal, que 

propõe limitar os gastos públicos federais por vinte anos, além de propor a desvinculação de 

receitas destinadas às pastas de saúde e educação e o Projeto de Lei (PL) 54/2015 atualmente 

no Senado, que propõe suspender concursos públicos e limitar reajuste salariais, são ações 
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do Estado que têm se demonstrado distantes dos valores e critérios de valor públicos que já 

identificamos até o momento. 

O propósito de garantir recursos público para empresas estatais não dependentes 

a bancos através da aprovação da PEC 241 vem sendo acompanhado por pesquisadores de 

economia, em especial aqueles que defendem a auditoria da dívida pública, assim como 

representantes das categorias de trabalhadores organizados em todo o país. 

Achamos necessário citar esses últimos eventos e ações do governo Temer junto 

ao Congresso Nacional e posteriormente mais análises deverão ser realizadas tanto pela 

universidade quanto pela sociedade civil organizada. Quando do fechamento desta 

dissertação, Temer completava seu primeiro semestre de governo e a história seguirá seu 

rumo, não como coisa dada mas como fruto direto da luta dos que defendem os valores 

públicos contra quem defende o lucro para poucos. 

O levantamento que fizemos nesse capítulo foi uma tentativa de elencar os 

valores existentes na literatura, nas diferentes doutrinas jurídicas e no cenário social para nos 

ajudar a esclarecer nosso problema. 

Enquanto Rousseau defende que o contrato social deve se pautar no poder de 

escolha, consciente, de se abrir mão da liberdade individual em função do convívio coletivo, 

Mill defende valores como boa conduta, boa administração, sucesso e prosperidade. Embora 

apresente em certa medida, valores semelhantes entre si, há uma distinção fundamental entre 

as duas teorias: a força da vontade coletiva. Para Rousseau, ela é a base da liberdade e para 

Mill ela pode ser a origem do uso da violência pelo Estado, pois haveria diferentes níveis de 

seres humanos, assim como diferentes níveis evolutivos entre diferentes sociedades e a 

liberdade de decidir coletivamente não podia ser concedido a todos de forma uniforme. 

Entendemos que a compreensão de Mill sobre a vontade coletiva é de muitos 

modos reproduzido pelo Estado brasileiro até os dias de hoje. Os exemplos do paternalismo 

e coronelismo, assim como o fortalecimento da ideia de meritocracia tem a ver com essa 

elaboração. 

Entre os autores atuais, valores como coesão social, dignidade humana, vontade 

da maioria, escolha coletiva, responsabilidade, compromisso, razoabilidade, eficiência, 

honestidade, diálogo, igualdade, comunidade são questões centrais, sendo Moore e Bozeman 
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pesquisadores estadunidenses contemporâneos que tem se debruçado mais especificamente 

sobre o tema de valor público no âmbito da pesquisa na Administração.  

Entre os pensadores brasileiros, o tema vem atrelado quase sempre à discussão 

de como se dá a disputa no Estado brasileiro entre interesse público e privado. O marco da 

Constituição de 1988, com o início da redemocratização no país depois de duas décadas sob 

ditadura militar, no contexto do capitalismo internacional e sua nova etapa neoliberal, é o 

palco onde essa disputa se dá cotidianamente e parece longe de ter um fim pacífico. 

No capítulo a seguir, veremos como essa disputa se dá no Banco do Brasil. Uma 

das instituições financeiras mais antigas do mundo, onde devido seu caráter originário estatal 

e sua função eminentemente pública, os interesses particulares de acionistas, mesmo sendo 

minoritários, e também os interesses do mercado financeiro como um todo, especialmente 

considerando o mundo globalizado, procuram desconstruir seu papel público, procurando 

dar uma aparência de “banco de mercado”. 
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CAPÍTULO 3. O BANCO DO BRASIL – ÀS VEZES PRIVADO, OUTRAS 

ESTATAL: NEM SEMPRE PÚBLICO 

 
“Sou do Banco 

É que o matuto deu de garra dos papéis  

E foi bater no banco de Juazeiro  

Tirou dinheiro e comprou cinco vaquinhas  

E para tanto contratou logo um vaqueiro.  

O tangedor montou logo um alazão  

Abriu os peitos no aboio que não tem fim  

Coitada da boiada encabulada  

Com o chocalho tocando assim 

 

Eu sou do banco, do Banco do Brasil.  

Do Banco do Nordeste, cabra da peste  

No Ceará eu sou do Bec  

Mas em Pernambuco sou do Bandepe  

Bandepe, Bandepe, Bandepe, Bandepe. 

 

E lá vai ele assustando a matutada  

Em cada casa só se ouve um zum-zum-zum  

Gado famoso e bonito desse tipo  

Só quem possui é Feitosa dos Inhamús  

Se alguém pergunta de quem é essa boiada  

Ele responde: é de seu Zé Clementino  

É aí que o gado emperra, o gado berra  

Que o vaqueiro tá mentindo. 

 

Eu sou do banco, do Banco do Brasil.  

Do Banco do Nordeste, cabra da peste  

No Ceará eu sou do Bec  

Mas em Pernambuco sou do Bandepe  

Bandepe, Bandepe, Bandepe, Bandepe” 

 

A letra transcrita acima é de autoria dos cearenses José Clementino e Hidélito 

Parente, composta em 1979. Conta a história de um pequeno produtor rural que adquire cinco 

cabeças de gado financiadas por bancos públicos da região Nordeste do Brasil. A anedota da 

canção fica por conta da prosopopeia das vaquinhas que denunciam ao povo que elas não 

são propriedade do pequeno produtor, mas “do banco”, pois estão vinculadas a empréstimo 

bancário, condicionadas provavelmente como garantia à liquidação de algum financiamento. 

A música cita quatro importantes bancos públicos à época da composição: o 

Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco do Ceará (BEC) e o Banco do Estado do 

Pernambuco (Bandepe). Atualmente, dois dos bancos citados são instituições financeiras 

estatais, organizados sob forma de sociedade economia mista: o Banco do Brasil e o Banco 

do Nordeste. Os demais, BEC e BANDEPE foram privatizados nos períodos Lula e FHC, 

respectivamente (CAMARGO, 2009, p. 39). 
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É importante falar da relação entre FHC e Lula com os bancos estaduais. Os 

primeiros anos do Plano Real possibilitaram a estabilização da inflação e restringiram o 

ganho que os bancos tinham sobre papéis a vencer. Isso somado com a crise financeira do 

México em 1994 e 1995, que empurrava a elevação de reservas obrigatórias em todo o 

mundo, reverberou por aqui um princípio de crise bancária com a falência de alguns 

pequenos bancos e a insolvência de dois importantes bancos privados. Houve intervenção 

no banco Econômico e no Banco Nacional, à época o sétimo e quarto maiores bancos no 

Brasil, levando o governo a restringir a política monetária (IDEM, pg. 41). 

Assim, o governo federal a fim de evitar o aprofundamento da crise bancária 

tomou uma série de medidas, tais como a concessão de incentivos fiscais para a incorporação 

de instituições financeiras; a aprovação do estatuto e regulamento do Fundo de Garantia de 

Créditos; a imposição de maiores dificuldades para criação de novas instituições financeiras; 

a criação de incentivos para processos de fusão, incorporação e transferência de controle 

acionário; o aumento do poder de intervenção do Banco Central nas instituições financeiras; 

a responsabilização das empresas de auditoria contábil ou dos auditores contábeis 

independentes em casos de irregularidades em instituições financeiras; a alteração da 

legislação que trata da abertura de dependências dos bancos no exterior; a consolidação das 

demonstrações financeiras dos bancos no Brasil com suas participações no exterior; a 

permissão de cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições 

financeiras e, por fim, a implementação do Programa de Incentivo à Redução do Setor 

Público Estadual na Atividade Bancária (Proes) e do Programa de Estímulo à Reestruturação 

e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer) (IDEM). 

 O Proes foi parte de um grande processo de desnacionalização bancária durante 

o governo FHC e financiou integralmente as despesas de reestruturação dos bancos 

estaduais, no caso de privatização ou transformação dos bancos em instituições não 

bancárias, tendo como resultado a acentuada redução do número de instituições públicas 

estaduais em atuação. Das 35 instituições bancárias estaduais existentes na época, 10 foram 

extintas, 7 foram privatizadas, 6 foram federalizadas, com posterior privatização, e 5 foram 

reestruturadas, significando a substituição de bancos estatais públicos por bancos privados 

nacionais e pela entrada de instituições financeiras estrangeiras. Já o Proer regulamentou a 

aquisição de bancos com problemas patrimoniais e de solvência, por meio da criação de 

linhas de crédito, de incentivos fiscais, de benefícios tributários e de isenção temporária do 

cumprimento de certas normas bancárias. Os principais resultados do Proer foram o 
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incentivo às fusões, incorporações, transferências de controle acionário e aquisições, por 

bancos estrangeiros e dos bancos privados nacionais (IDEM, p. 42). 

Os bancos estaduais públicos emprestavam para grandes empresas privadas que 

não pagavam suas dívidas, justificando a entrada desses bancos nos planos de socorro do 

governo federal, sofrendo intervenção e sendo privatizados. Estima-se que a União usou 

cerca de 90 bilhões para socorrer bancos públicos estaduais como o Banespa, Banestado, 

Banerj, BESC e BANDEPE.  

Os bancos estatais atuantes no Nordeste e no Norte funcionaram como bancos 

de fomento e de apoio ao desenvolvimento dessas regiões. Optamos por iniciar este capítulo 

usando como exemplo a canção, não apenas somente porque cita o Banco do Brasil, mas 

porque lembra outros bancos públicos, tendo sido dois deles privatizados, ilustrando ainda 

mais o debate entre público e privado.  

O BANDEPE foi um banco público estadual, fundado durante a Ditadura 

Militar, em 1966, e privatizado em 1998 dentro do PROES. A privatização do BANDEPE 

foi integralmente financiada pelo PROES, adquirido à época pelo holandês ABN-Amro 

Bank, demonstrando também a entrada de mais bancos estrangeiros no Brasil (IDEM, p. 42). 

O Banco do Estado do Ceará foi fundado assim como o Bandepe durante o 

período ditatorial, em 1964. Sua atuação foi importante para a bancarização da população 

cearense durante os anos 1970 e 1980, financiando pesquisa e produção rural. No início dos 

anos 1990, o banco organizado sobre a forma de sociedade de economia mista figurava entre 

os maiores 50 bancos do Brasil e apresentava o 12o menor risco entre bancos na América 

Latina (LIMA, 2016). Ao final da mesma década, uma Comissão Parlamentar de Inquérito 

investigava um rombo no banco no valor de quase 1 bilhão de reais, tendo sido a mesma 

encerrada sem maiores conclusões. Em 1999, o banco passou a ter controle do governo 

federal, por intervenção, tendo sido emprestado ao governo estadual dinheiro suficiente para 

sanar as contas (IDEM). 

Tal como o Bandepe, esse banco também foi privatizado, desta vez durante o 

governo de Lula, em 2005. O processo arrastou-se por anos, desde sua entrada no programa 

de privatizações à época de FHC, passando por longas disputas judiciais, até o arremate de 

suas contas pelo banco Bradesco. A decisão que permitiu a venda em leilão partiu da ministra 

Ellen Gracie, que cassou a liminar impedindo a operação dada anteriormente pelo ministro 

Marco Aurélio Mello (NAKAGAWA, 2015). 
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Tanto o Banco do Nordeste como o BB, continuam atuando como bancos 

públicos, organizados sob a forma de sociedade de economia mista. Assim, a música citada 

ilustra todo um cenário de disputa do caráter público que temos discutido ao longo deste 

trabalho, especialmente no contexto da influência do setor financeiro na história brasileira. 

Neste capítulo, iremos apresentar sucintamente os principais aspectos da longa 

história do banco que estudamos em nossa investigação, o Banco do Brasil. Desde de sua 

fundação, passando por sua refundação organizada pelo Barão de Mauá e posteriormente sua 

transformação em banco oficial do governo, a discussão entre suas funções para o mercado 

e suas funções enquanto instrumento de Estado existiu. Procuramos demonstrar essa disputa 

entre funções públicas e privadas à medida que relatarmos seu histórico, de modo a nos 

ajudar a entender nosso problema da dissertação. Faz-se importante lembrar que não é nossa 

intenção trazer os pormenores da história do banco, visto se tratar de um período de mais de 

200 anos, o que demandaria um trabalho exclusivo para esse fim, além do fato de que já 

existe extensa literatura historiográfica. 

Apresentaremos duas pesquisas de campo. A primeira consiste em resultados e 

dados obtidos através de questionários aplicados a bancários trabalhadores dessa empresa. 

Nesta etapa, buscamos indícios da atuação – pública ou privada – do banco nos últimos anos: 

como administra seus investimentos no mercado e como administra as relações trabalhistas 

junto a seus empregados. 

A segunda pesquisa de campo de análise dos relatórios anuais do BB desde o 

ano 2000, quando a primeira página eletrônica do banco foi ao ar. Entre outras informações, 

destacamos um levantamento sobre as “Missões” deste banco, durante os últimos 15 anos. 

Esta parte da pesquisa é resultado direto de contribuições recebidas por nós quando da 

ocasião da defesa de projeto, primeira etapa submetida à banca de professores avaliadores 

desta dissertação. A atual redação dada à Missão poderia ser uma espécie de comprovação 

do caráter de empresa privada do banco. Sabendo que a instituição financeira passou por 

algumas substituições de sua missão, fomos instigados a observar essa sequência e registrá-

la nesse trabalho. 

Antes de avançar, consideramos importante apresentar algumas formulações 

jurídicas sobre o tema com enfoque sobre as empresas organizadas como sociedade de 

economia mista. No capítulo anterior, levantamos entre alguns autores os elementos que 

definem valores públicos e privados, o que nos dará suporte nesta fase de nosso trabalho. 

O texto constitucional de 1988 registrou marcos importantes na discussão de 

caráter privado. Assim como a Consolidação das Leis Trabalhistas foi a junção de uma série 
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de conquistas da luta organizada dos trabalhadores no início do século XX, a Constituição 

Federal de 1988 (CF/1988) traz vários direitos políticos, sociais e trabalhistas, resultado das 

intensas lutas dos movimentos sociais desde a última ditadura civil militar. A função social 

da propriedade ampara a organização de pessoas sem moradia e sem terra para a garantia 

desses direitos. A CF/1988 assegura, por exemplo, que pequenas propriedades rurais que 

sustentem famílias não sejam objeto de penhora (BRASIL, 1988). 

O capítulo VII da CF/1988 determina as principais características e princípios 

da Administração Pública. Os principais são legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Outros parâmetros importantes para o caráter público das 

organizações públicos são apresentados neste capítulo VII como concurso público para 

selecionar seus empregados, assim como estipula direitos e deveres dos servidores, incluindo 

o direito à greve (IDEM).  

Outro importante dispositivo legal sobre o valor público no Brasil é o Decreto 

Lei no 200, de 1967, que dispõe sobre a organização da Administração Federal.  De acordo 

com o mesmo, a Administração Federal compreende a Administração Direta (Presidência da 

República e Ministérios) e a Administração Indireta (autarquias, como o BACEN e o IBGE; 

empresas públicas; sociedades de economia mista e as fundações públicas, como a FUNAI) 

(BRASIL, 1967). 

As empresas públicas, assim, como as autarquias, também possuem 

personalidade jurídica e patrimônio próprios, além do capital ser exclusivo da União. A 

diferença aqui é que a atividade explorada será a econômica. É a Caixa Econômica Federal 

(CEF), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), os Correios 

e outros. As sociedades de economia mista são entidades dotadas de personalidade jurídica 

de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de 

sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a 

entidade da Administração Indireta. É a Petrobrás, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste 

(IDEM). 

O jurista Celso Bandeira de Mello afirma ainda que de acordo com o Decreto 

Lei 200, as sociedades de economia mista devem ser entendidas como pessoas jurídicas cuja 

criação é autorizada por lei a serem usadas como um instrumento de ação do Estado, 

submetidas a certas regras para atender a este fim, precisando para isso manter a maioria de 

ações com poder de voto sob comando do Estado (BANDEIRA DE MELLO, 2005, P. 178).  
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O autor acrescenta ainda sobre o que chama de “natureza essencial das empresas 

públicas e sociedades de economia mista”: 

“Empresas públicas e empresas de economia mista são, fundamentalmente 

e acima de tudo, instrumentos de ação do Estado. O traço essencial 

caracterizador dessas pessoas é o de se constituírem em auxiliar do Poder 

Público; logo, são entidades voltadas, por definição, à busca de interesses 

transcendentes aos meramente privados. 

Exatamente porque esta é a impostergável vocação de tais sujeitos, mesmo 

das sociedades de economia mista (onde há concorrência de capital 

privado), a lei estabelece que a supremacia acionária votante será do 

governo, para garantir seu controle absoluto e (...) poder orientá-la de modo 

a atender o interesse público que justificou sua criação” (IDEM, p. 180) 

 

Um banco público também pode ser caracterizado como uma instituição que 

desempenhe uma ou mais das seguintes atividades: oferecer linhas de fomento e de crédito 

de longo prazo para segmentos que são eleitos como politicamente prioritários e que não são 

atendidos pelos bancos privados; definir novos produtos, custos e prazos, de forma a induzir 

o mercado a atuar sob novas bases; regular mais amplamente o mercado, sendo um canal 

privilegiado para transmitir as decisões tomadas no âmbito das políticas monetária e 

creditícia e  exercer, no mercado de crédito, ações que minimizem momentos de incerteza, 

quando há movimento defensivo do crédito por parte do sistema privado (ANDRADE; 

DEOS, 2009, p. 51). Essas ações podem ser direcionadas pelo banco público, mesmo que 

para tanto ele precise abrir mão de taxa de lucro. 

“Um banco público como banco de fomento é aquela instituição que 

provê linhas de fomento e de crédito de longo prazo (...) e que, para fazê-

lo, conta não só com recursos próprios e recursos captados no mercado, 

mas também, e principalmente, com recursos fiscais e parafiscais de custo 

relativamente mais baixo. (...) a instituição está atrelada a uma determinada 

orientação de política econômica ou de política pública em geral, voltada 

explicitamente à promoção de desenvolvimento socioeconômico, tendo em 

vista a escolha de determinadas políticas setoriais e/ou sociais” (IDEM, p. 

52). 

 

 

ANDRADE e DEOS sustentam ainda uma diferença entre banco público e banco 

estatal, o que destacamos no título desde capítulo. Para os pesquisadores, o banco público é 

o banco de fomento, é o instrumento de ação de estado. E banco estatal seria aquele cuja 

atuação seria predominantemente de caráter privado, porém o seu capital votante 

permanecesse nas mãos do Estado. As funções de executor de políticas públicas 

permaneceriam, porém de forma secundarizada, em favor da busca prioritária de lucros e 



 

90 

resultados para os demais acionistas (IDEM, p. 53) 

É com base nessas premissas e no estudo teórico de valor público realizado no 

capítulo anterior, que estudaremos o caso do Banco do Brasil. Nosso objetivo é ilustrar com 

um forte exemplo o como a perspectiva originária de uma sociedade de economia mista pode 

se expor a um processo de descaracterização, na sua representação social e nos seus 

propósitos oficiais declarados.  

  

3.1. Breve história do Banco do Brasil (Ou breve história do capitalismo no 

Brasil?) 

 

 

Figura 1 - Casa dos Contos, de Casa Leuzinger (1860). Fonte: Arquivo Histórico do Banco do Brasil 

  

Como adiantamos acima, estudar a história do Banco do Brasil é permitir que 

por distração pensemos estar estudando a própria história do Brasil. Pelo menos a dos 

últimos dois séculos. A primeira fundação é marcada pela chegada da Família real ao Rio de 

Janeiro, expulsa de Portugal pelas tropas de Napoleão. Barão de Mauá promove sua segunda 

fundação, como banco privado. Já no século XX, sua sede muda do Rio de Janeiro para 

Brasília simultaneamente quando da fundação da nova capital, em 1960, tendo sido a 

primeira reunião de diretoria ocorrida lá no dia 21 de abril (PINHEIRO, 2011, p. 493). Esse 

são apenas alguns exemplos de marcos históricos congruentes com a história do banco.  

A fotografia acima é da segunda sede do banco, conhecida como Casa dos 

Contos. Antes dessa, a primeira sede do banco, durante os primeiros cinco anos de 

funcionamento, funcionou num prédio instalado no Rio de Janeiro na esquina da rua Direita, 
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atual Primeiro de Março, com a rua São Pedro, desaparecida com a abertura da Avenida 

Presidente Vargas. Em 1815, o banco transferiu-se para um dos edifícios de maior tradição 

na cidade, conhecido como Casa dos Contos, o da fotografia, também situado na rua Direita, 

aproximadamente no mesmo local onde hoje está instalado o Centro Cultural Banco do 

Brasil, onde permaneceu até 1826, tendo sido aquele prédio demolido em 1870 (BANCO 

DO BRASIL, 2010, p. 13). 

O prédio ao lado do CCBB do Rio, conhecido hoje por Casa França-Brasil, foi 

construído por determinação de Dom João VI para sediar a Bolsa do Rio de Janeiro. O 

trabalho foi encomendado ao arquiteto Grandjean de Montigny, membro da missão artística 

francesa que havia aportado à cidade em 1816. O lugar escolhido para a edificação ficava 

em pleno centro financeiro, nas proximidades da Rua Direita, onde já funcionava o Banco 

do Brasil, fronteiro à Rua do Sabão, depois General Câmara, também demolida para 

passagem da Avenida Presidente Vargas. O Banco financiou integralmente a construção da 

primeira Bolsa brasileira (BANCO DO BRASIL, 2004, p. 17), o que demonstra o uso do 

banco para o desenvolvimento da cidade. 

 

Como parte do método a que nos propomos, referenciados no contexto histórico 

e análise da natureza social e econômica na qual se organiza o sistema, iremos fazer um 

breve relato da longa história do Banco do Brasil. Mesmo tendo existido mais de uma 

fundação, inclusive com falência e refundação, iremos considerar uma jornada sequencial, 

de mais 200 anos, sem interrupções. 

O artigo “Novos elementos para a história do Banco do Brasil (1808-1829): 

crónica de um fracasso anunciado” do pesquisador português José Cardoso relata que por 

conta da fuga da Família Real Portuguesa para o Brasil, em 1808, uma série de medidas 

econômicas e culturais foram tomadas a fim de modernizar a colônia que agora abrigava a 

nobreza. Ocorreu a instalação da Junta do Comércio, a fundação do Museu Nacional, a 

Biblioteca Real e a Escola Real de Artes. Nesse contexto, o Alvará de 12 de outubro de 1808 

instituiu o Banco do Brasil, sendo a parte que nos interessa em especial (2010).  

A Carta Régia inaugural de 28 de janeiro de 1808 estabeleceu novas regras de 

funcionamento dos portos brasileiros, abrindo-os ao comércio internacional; novo 

enquadramento legislativo dado à instalação de manufaturas no Brasil, regulado através do 

Alvará de 1º de abril de 1808 e criou ou adaptou instituições régias, como a Junta do 

Comércio. Essas são algumas das medidas citadas pelo pesquisador para justificar o 
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nascimento de uma instituição financeira, visto o crescimento da demanda por circulação de 

moeda. (CARDOSO, 2010) 

O Alvará justifica a fundação de um banco, alegando questões como a 

insuficiência dos fundos disponíveis no Real Erário, a necessidade de criação de meios de 

pagamento e ainda a exigência de remoção dos obstáculos ao desenvolvimento das 

transações mercantis (IDEM).  

“Nesse sentido, o Banco é concebido com uma tripla função de garantia de 

melhoramentos no financiamento do Estado (‘facilite juntamente os meios 

e os recursos, de que as minhas rendas reais e as públicas necessitarem para 

ocorrer às despesas do Estado’), na circulação monetária (‘ponha em acção 

os cômputos estagnados assim em géneros comerciais, como em espécies 

cunhadas’) e no fomento ao investimento produtivo (‘promova a indústria 

nacional pelo giro e combinação dos capitais isolados’) (IDEM). 

 

Cardoso analisa pontos do primeiro Estatuto do Banco do Brasil que levariam 

rapidamente a instituição pública á bancarrota. Além de atribuições típicas de um banco 

qualquer como captação de depósitos e empréstimo, estavam previstas outras tantas, mais 

específicas de um banco estatal, como exclusividade de negociar pau-brasil, marfim, urzela 

e diamantes, além da emissão de papel moeda. Nos primeiros anos de funcionamento do 

banco brasileiro, o monopólio sobre a comercialização do pau-brasil, diamantes, urzela e 

marfim foi muito útil à Inglaterra que negociava diretamente pela agência do Banco do Brasil 

em Londres esses produtos, tendo como vantagem a Grã-Bretanha ser credora de 

empréstimos concedidos a Portugal em 1809. As vendas estavam condicionadas a cláusulas 

do tal empréstimo (IDEM). 

Cardoso se preocupa em destacar o que considera serem as bases para a futura 

falência do Banco do Brasil. Como afirma:  

“... o modo de captação e subscrição de capital para o novo banco, a forma 

como foi concebida a sua estrutura de administração, a indefinição de 

matérias relativas à articulação entre o capital privado do banco e a gestão 

de fundos públicos pelo Real Erário e a ausência de regras e limitações 

relativas à emissão de papel-moeda deixavam antever dificuldades no 

cumprimento...” (IDEM). 

 

Outra motivação é considerada para o que se chama “primeira fundação”: a 

urgente necessidade de recursos para financiar a Família Real recém-chegada à América do 

Sul, assim como sua corte, calculada por volta de 15 mil pessoas da nobreza que apenas 

consumiam recursos (BANCO DO BRASIL, 2010, p.15). 

Os mesmos motivos que levaram à fundação do banco, considerando a escassez 

de recursos dificultaram desde o início o pleno funcionamento da instituição, o que se 
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agravou com a lentidão do desenvolvimento dos portos e do comércio agrícola. As 

dificuldades de compor o capital social tardaram até mesmo a abertura efetiva do banco, que 

só pode abrir suas portas cerca de um ano depois do Alvará de outubro de 1808 e após três 

anos estava composto somente um décimo de seu capital previsto. As providências para 

tentar sanar essas dificuldades foram: 

 “Em razão desse quadro, o governo resolveu tomar novas medida 

em favor do estabelecimento e baixou outro alvará, de 20 de outubro de 

1812, ordenando que a Real Fazenda entrasse como acionista, destinando, 

para isso, pelo período de dez anos consecutivos, a arrecadação de antigos 

e novos impostos, e abrindo mão, durante cinco anos, de qualquer lucro 

resultante das suas ações. (IDEM, p. 17). 

 

Esta ação foi fundamental para a composição financeira do Banco do Brasil que 

não conseguia sustentar-se somente com recursos oriundos de suas atividades bancárias. A 

arrecadação no valor de 12 mil réis anuais ficou conhecida como “imposto do banco” e era 

cobrada do comércio, indústria e profissões, estando isentos somente os estabelecimentos 

menores (Banco do Brasil, 2010, p. 17). 

Somente a arrecadação do imposto permitiu a primeira consolidação de capital 

do Banco, nos levando a pensar num primeiro e talvez incipiente caráter estatal de sua 

existência. Sua primeira fundação já se inspirava na iniciativa de um governo, mesmo que 

monárquico, destinado a atender aos interesses comerciais dos ingleses e ao sustento da 

própria Família Real. Ademais, se lançara mão de imposto para somar o dinheiro necessário 

ao sustento do banco.  

Observamos uma ambivalência entre caráter público e privado na primeira 

fundação do Banco do Brasil. Embora, ele tenha sido fundado por inciativa do governo real 

e tendo sido arrecadados impostos para sua conformação, o destino do banco não seria 

melhorar as condições de vida do conjunto das pessoas que viviam no Brasil, mesmo no Rio 

de Janeiro, à exceção dos nobres que não davam nenhuma contrapartida à instituição, apenas 

eram financiados. Grosso modo, o banco era o intermediador entre arrecadar impostos dos 

súditos para sustentar a corte. Mesmo quando atuava como fomentador do desenvolvimento 

do comércio e do transporte, visava beneficiar grupos restritos ou mesmo a Inglaterra. Assim, 

concluímos que nesta fase provavelmente o que ocorre é uma intervenção do poder de 

governo fundando um banco com recursos proveniente de impostos para atender interesses 

privados e não públicos. 

Considerando isso, mesmo a arrecadação não foi suficiente para garantir a 

continuidade do funcionamento do banco, que acabou falindo em 1829. Segundo documento 
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do BB, as duas principais razões foram o excesso de emissão de papel moeda e a má 

administração da instituição. Sobre a má administração, o texto faz menção a matérias dos 

jornais locais da época que denunciavam o “mau uso que se fazia dos fundos do banco e das 

prevaricações de seus empregados”, afirmando que ao invés de investigarem as acusações, 

o governo preferiu ignorá-las, acusando-as de mentirosas e até mesmo prendendo um 

negociante e um corretor, em 1817, porque teriam se manifestado publicamente contra a má 

gestão do banco (BANCO DO BRASIL, 2010, p.18). 

Ademais, como o Banco do Brasil passou a ser basicamente instrumento de 

emissão de papel moeda sem nenhum lastro ou com lastro dependente de arrecadação 

tributária, não foi possível prolongar sua existência. A motivação incipiente de movimentar 

a troca de moeda e câmbio favorecia principalmente a Inglaterra que conseguia enviar seus 

capitais para a Europa, sem maiores dificuldades. Estima-se que em meados de 1821 já se 

havia emitido três vezes mais moeda do que o capital do banco comportava. Esse processo 

acrescido à fama de ter se transformado numa máquina de sustento de funcionários corruptos 

e da Coroa acabou arrastando o Banco do Brasil, à época um dos quatro bancos emissores 

existentes no mundo, à extinção confirmada pela Lei XXX de 23 de setembro de 1829 

(IDEM). 

“Pela lei liquidatária de setembro de 1829 ficamos a saber que as 

operações de extinção foram atribuídas à Secretaria de Estado dos 

Negócios da Fazenda, com o encargo de proceder ao inventário dos haveres 

do Banco e ao encerramento de todas as operações por ele desencadeadas, 

incluindo, naturalmente, a gradual extinção do papel-moeda emitido. Sobre 

esse processo de substituição das notas em circulação foi produzido um 

curto relatório, no qual se faz referência à "míngua de documentos" e a 

"somas não escrituradas nos livros do Banco", o que pode ser revelador de 

alguma irregularidade dos registros de arquivo” (CARDOSO, 2010). 

 

Mesmo com a insatisfação causada pela arrecadação de tributos, a dissolução do 

banco gerou um vácuo de suporte bancário, não só provocando críticas como motivando 

sugestões de criação de um novo banco de iniciativa governamental (IDEM, p. 21). Chegou 

a existir uma tentativa de fundação de um banco nacional em 1833, sem sucesso por falta de 

apresentação de acionistas e em 1838, funda-se o primeiro de uma série de bancos para 

atender as necessidades comerciais, o Banco Comercial do Rio de Janeiro (BANCO do 

BRASIL, 2010, p. 26). 

Depois do Banco Comercial do Rio de Janeiro, outros bancos foram fundados, 

como o Banco Comercial da Província da Bahia, em 1845; o Banco Comercial do Maranhão, 

em agosto de 1846; o Banco do Pará, em 1847 e o Banco da Província de Pernambuco, em 
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1851. Foi em meados do século XIX que Irineu Evangelista de Souza, conhecido como 

Barão de Mauá e outros capitalistas lançaram-se à empreitada de criar um novo banco, cujo 

capital foi fixado em dez mil contos de réis. Após aprovação de seus estatutos pelo governo, 

o que era obrigatório, o novo estabelecimento começou a funcionar imediatamente (IDEM). 

Destacamos esse momento, pois comumente se associa uma segunda fundação 

do Banco do Brasil a iniciativa do Barão de Mauá. O documento do Banco do Brasil 

contando sua própria história, questiona essa interpretação, pois apesar do uso do nome 

Banco do Brasil, a fundação do período Mauá foi feita exclusivamente com capital privado, 

sem qualquer participação do governo em sua administração. Assim, o entendimento oficial 

do banco hoje considera que a segunda fundação foi feita pelo Visconde de Itaboraí, José 

Joaquim Rodrigues Torres, em 1853 e não por Mauá (IDEM). 

“Nesse ressurgimento do Banco há uma forte carga simbólica de 

suas ligações permanentes com o mercado de capitais. As reuniões 

preparatórias e a assembleia de constituição se realizaram no salão da 

Bolsa do Rio de Janeiro, sediada na segunda Praça do Comércio, na antiga 

Rua Direita, atual Primeiro de Março. Em 1853, o Banco do Brasil de Mauá 

se fusionaria com o Comercial do Rio de Janeiro, por uma determinação 

legislativa liderada pelo Visconde de Itaboraí, considerado o fundador do 

Banco de hoje (BANCO DO BRASIL, 2004, p. 37). 

 

Teria sido dele a iniciativa de recuperar o Banco do Brasil, defendendo-o politica 

e publicamente em um relatório de 1853, quando ocupava posição de Ministro da Fazenda. 

José Joaquim Rodrigues Torres considerava que mudanças no panorama econômico da 

Colônia, com crescimento do comércio, melhora das contas públicas, aumento do preço dos 

títulos de dívida pública e outros tornavam urgente a refundação do banco emissor “com os 

objetivos principais de auxiliar o governo no resgate de papel-moeda e promover o 

progressivo aumento do crédito e das riquezas nacionais” (BANCO DO BRASIL, 2010, 

p.27). 

O debate sobre público versus privado veio à tona. O próprio Itaboraí não 

defendia em seu relatório um “banco oficial”, explicando que haveria conflito de interesses, 

“pois o governo não poderia, sem abandonar a posição de protetor imparcial de todos os 

interesses da sociedade, encarregar-se de dirigir operações comerciais” (IDEM). Sua 

recomendação foi aprovada, porém ele mesmo defendeu e conseguiu aprovar que o novo 

banco, que surgiria a partir da fusão do banco privado do Barão de Mauá, do qual restaria o 

nome Banco do Brasil, ao Banco Comercial do Rio de Janeiro, fosse supervisionado pelo 

governo, que nomearia inclusive seu presidente. 

A fusão dos bancos foi a solução encontrada pelo Império para enquadrar o 
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princípio de unidade de emissão de papel moeda, o que vinha sendo executado pelo Banco 

do Rio de Janeiro. Mauá contestou publicamente o caráter de governo que tomou o novo 

Banco do Brasil a ponto de fazer um pedido de informações em que se questionava qual era 

o caráter do banco, se público ou privado, considerando que abertamente se falava do 

relatório do Visconde, mas a direção dada havia sido outra. “O próprio Banco prestou os 

esclarecimentos, mas ressaltou que, apesar de suas ligações com o governo, era considerado 

estabelecimento privado...” (BANCO DO BRASIL, 2010, p.34). 

O banco foi se consolidando assim, com presidentes nomeados pelo governo e 

com diretores eleitos entre os acionistas. Seus primeiros anos foram conturbados, apesar de 

terem surgido capitais investidos tanto de investidores privados, quanto do próprio governo. 

A Grande Crise de 1864, que desestabilizou bancos em todo o mundo; o fim da escravidão, 

que fragilizou contratos que usavam escravos como garantia real; a transição política dos 

primeiros anos da República e a Guerra do Paraguai (da qual o banco seria um financiador) 

foram alguns dos eventos históricos que marcaram a refundação do Banco do Brasil.  

O banco atuou diretamente em outros momentos críticos que necessitavam de 

atuação do Estado, como a grande crise do café por ocasião da depressão internacional do 

capitalismo dos anos 1930. A queda violenta dos preços do café abalou a economia do país, 

principalmente em São Paulo, na praça de Santos. O Banco do Brasil, já em 1929, por ordem 

do presidente da República Washington Luís, cedeu a todas as solicitações de crédito no 

momento em que nenhum banco privado emprestava dinheiro à produção cafeeira. “De 

outubro de 1929 a março de 1930, o Banco liberou, no Estado, empréstimos que atingiram 

a soma de 158 mil contos. Com isso a confiança se restabeleceu rapidamente em Santos e 

todos os bancos de São Paulo voltaram a operar” (BANCO DO BRASIL, 2010, p. 135).  

Durante o Estado Novo, por iniciativa de Getúlio Vargas, o banco passou a 

adotar políticas voltadas ao apoio ao abastecimento, tendo sido aberta a primeira Carteira de 

Crédito Consolidada de Apoio à Produção, após aprovação da lei nº 457 pelo Congresso, em 

9 de junho de 1937. Essa ação interligada entre o executivo e o legislativo, mesmo 

considerando um período de ditadura foi fundamental para o Estado assumisse diretamente 

influência sobre a produção econômica no país. Inicialmente, a carteira atendeu 

prioritariamente as já consolidadas culturas de café, açúcar e algodão, além do arroz, porém 

em poucos meses, já em 1938, efetivaram-se financiamentos à fruticultura, feijão, milho, 

trigo, batata, tomate, mamona, à pecuária e, finalmente, às indústrias, na modalidade de 

empréstimos para aquisição de matérias-primas, aperfeiçoamento de aparelhagem e obras de 
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irrigação de núcleos agroindustriais (IDEM, p. 146).  

 

Figura 2 – Detalhe da rotunda no atual Centro Cultural Banco do Brasil RJ. Na imagem, ainda sede do banco (1943). 

Fonte: Acervo Histórico do Banco do Brasil. 

 

Depois de nova crise nos balanços internos por decorrência de apoio ao Governo 

durante a Segunda Grande Guerra e controversas operações de redesconto que ajudavam a 

financiar tantos as Forças Armadas quanto aos produtores rurais e industriais prejudicados 

pela guerra, o Banco do Brasil sofreu com a desvalorização de seus papéis por ocasião da 

inflação nos anos 1940 e 1950 (IDEM, p172).  

Em todos os casos indicados nos últimos parágrafos identificamos elementos 

claros do uso público dado ao Banco do Brasil. Mesmo muitas vezes tendo o Tesouro 

assumido prejuízos financeiros, o banco foi instrumento de resgate em momentos de crise 

econômica; fomento ao desenvolvimento interno; de apoio à política que tentou incentivar a 

industrialização no Brasil, incluindo apoio à ação militar brasileira na Europa em guerra. 

Além de apoio ao governo, as políticas do banco também direcionaram recursos públicos a 

fazendeiros, pecuaristas e industriais, eventualmente anistiados de suas dívidas, indicando 

também o interesse privado em manter o banco funcionando. 

Foi em 1942 que ocorreu uma alteração crucial para a discussão que fazemos: a 

reformulação dos estatutos para se adequarem à nova Lei das Sociedades Anônimas. Esse 

processo foi uma etapa importante para a consolidação do Banco do Brasil como autoridade 

monetária, porque o banco podia, por exemplo, garantir liquidez ao sistema bancário, sendo 

importante para a execução da política monetária e ainda atuar como banco comercial 

(ANDRADE; DEOS, 2009, p. 49). 

Umas das ações que mais influenciou a atuação do Banco por muitos anos foi a 
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Reforma Bancária de 1964, a Lei no 4.595. O Congresso Nacional finalizou a reforma após 

18 anos em pauta, tempo durante o qual foram aprovadas novas medidas que contribuíram 

para ampliar o volume de aplicações do Banco, como o Decreto nº 50.411, em1961, que 

fixava preços mínimos para o financiamento de gêneros agrícolas de produção nacional, 

visando ao abastecimento interno e a formação de excedentes exportáveis (BANCO DO 

BRASIL, 2010, p.168).  

Outra medida antes da reforma foi a aprovação de ênfase às atividades rurais, 

tendo dobrado em um ano o número de empréstimos concedidos a estabelecimentos 

agropecuários recenseados no país em 1962. Houve preocupação de disseminar o crédito 

entre pequenos e médios produtores e 90% dos contratos se enquadraram nessa faixa de 

porte. O Banco canalizou maiores recursos para o Nordeste e Centro-Oeste, visando atenuar 

os desequilíbrios regionais (IDEM, p. 191).  

Com a grande reforma em 1964, o presidente do Banco do Brasil passou a ocupar 

lugar na comissão colegiada do recém-criado Conselho Monetário Nacional, com a 

incumbência de administrar a política monetária; criou-se o Banco Central do Brasil, tendo 

sido cedidos para seu funcionamento mais de 1000 funcionários do BB e a mudança mais 

significativa:  

“A nova lei conceituou o Banco do Brasil como ‘instrumento de 

execução da política creditícia e financeira do governo federal’. Ao Banco, 

na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional, couberam as 

seguintes funções: receber, a crédito do Tesouro, as importâncias 

provenientes da arrecadação de tributos ou rendas federais e o produto das 

operações ligadas à colocação de obrigações, apólices ou letras do Tesouro 

Nacional; realizar os pagamentos e suprimentos necessários à execução do 

Orçamento Geral da União e leis complementares, de conformidade com 

as autorizações do Ministério da Fazenda (...). Cumpria-lhe, ainda: 

conceder aval, fiança e outras garantias, consoante expressa autorização 

legal; adquirir e financiar estoques de produção exportável; executar a 

política de preços mínimos dos produtos agropecuários, ser agente pagador 

e recebedor fora do país; executar o serviço da dívida pública consolidada 

(IDEM, p. 195).  

A chamada Conta Movimento, pela qual o Banco do Brasil era exclusivo 

guardião dos recursos do Tesouro Nacional, marcou uma fase de grande capitalização do 

Banco, durante o período da ditadura até a abertura política, tendo sido contestada algumas 

vezes a veracidade dos balanços do banco durante o período. Em 1986 o Conselho Monetário 

Nacional extinguiu-a, redefinindo o conceito de base monetária, restringindo-se às contas do 

Banco Central (IDEM, p. 199).  
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O fim da Conta Movimento tirou o peso que o Banco do Brasil tinha em seu 

papel de coagente da política financeira brasileira e liberou o banco para exercer plenamente 

atividades típicas de instituição financeira, de captação e aplicação de recursos, tendo 

avançado até o final do século XX, atuando como banco múltiplo (IDEM). 

Mas isso não ocorreu automaticamente e o banco precisou ser profundamente 

reestruturado, o que se refletiu na mudança de sua missão, visão e cultura. A organização 

em si transformou-se em vários aspectos. A nova etapa do capitalismo exigia das empresas 

mudanças na gestão e não é estranho que no Brasil, o sistema financeiro, incluindo o Banco 

do Brasil, tomassem a dianteira. O banco precisou investir em desenvolvimento e 

automação, com investimentos no parque tecnológico, em mudanças nas políticas de 

recursos humanos, com quebra de isonomia aos funcionários recém empossados, e na 

própria estrutura organizacional. O principal objetivo do banco era focar na expansão dos 

negócios, no aumento da lucratividade e da competitividade e entende-se que tais mudanças 

eram fundamentais para a sobrevivência da instituição financeira no vigente contexto 

econômico (SILVA; ALPERSTEDT, 2013, p. 843).  

Por ocasião do Plano Cruzado, mesmo perdendo espaço na administração central 

do sistema financeiro nacional, o banco atuou em espaços, onde instituições financeiras de 

capital particular recusaram-se a atuar. Enquanto os bancos privados optaram por fechar 

agências e demitir empregados, o Banco do Brasil, com agências espalhadas por todo o país, 

inclusive nas regiões mais carentes, manteve sua rede. O enxugamento de despesas deu-se 

principalmente no exterior e suspendendo planos de abertura de novas agências, sem se 

recorrer à demissão de funcionários (IDEM, p. 204).  

O século XXI marca no Brasil grandes transformações práticas no sistema 

financeiro. A começar pela entrada de grandes brancos estatuais no programa nacional de 

privatizações, contexto do Plano Real. Alegava-se que os governadores, incentivados pela 

certeza de que seriam socorridos pelo governo federal, financiavam seus próprios governos 

através da emissão de títulos e debêntures dos tesouros estaduais, sem compromisso com a 

capacidade de solvência dos estados, algumas vezes utilizando mecanismos ilegais, como 

no famoso caso dos precatórios judiciais (GAMA NETO, 2011, p 132).  

A administração do banco também foi marcada pela Reforma do Aparelho do 

Estado, que tinha o objetivo de reduzir o tamanho do Estado, a fim de torná-lo mais eficiente, 
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reivindicando um modelo moderno de administração gerencial, em oposição ao que seria um 

modelo de administração pública burocrática. Discussões sobre a propriedade pública, sobre 

estabilidade de emprego dos funcionários públicos, sobre papel de atuação do Estado, de 

controle social das políticas públicas, privatização e publicização foram feitas pelo MARE 

e apresentadas como política de estado. (PLANO DIRETOR, 1995, p. 47) 

Ao longo dos anos 1990 e começo dos anos 2000 esse projeto foi implementado 

abertamente em vários setores da administração pública. Uma nova ordem normativa legal 

abriu espaço para consolidar e naturalizar a ideia de que uma gestão de caráter privado sobre 

a dimensão pública seria o correto para atingir o melhor atendimento para a população, 

eficiência, efetividade e até mesmo para reduzir desigualdades sociais. E esse processo 

refletiu mais reestruturação no Banco do Brasil nos anos 1990. 

Nacionalmente, outras duas importantes características foram a concentração do 

número de bancos, através de fusões e aquisições e o aumento da entrada de instituições 

estrangeiras no Brasil. Apesar de fortalecido nos últimos 16 anos, os anos 1970 são o marco 

internacional de um processo de liberalização e desregulamentação dos serviços financeiros 

que se segue até a atualidade. A Grande Depressão dos anos 1930 havia demandado como 

parte de sua solução maiores restrição e controle ao sistema financeiro. Já a partir da crise 

dos anos 1970, na lógica da flexibilização das condições da produção, a regra foi inversa à 

aplicada na primeira metade de século XX. (PAULA; OUREIRO; BASÍLIO, 2013, p. 474). 

No Brasil, o número total de bancos atuando em 1998 era 203, em 2002 já 167 

e em 2014 era 152, representando uma redução da ordem de 25% ao longo dos governos 

FHC, Lula e Dilma. Mesmo com a redução do número total de instituições, em 2014, apenas 

um município brasileiro não contava com no mínimo um ponto de atendimento bancário, 

considerando-se aí também correspondentes bancários, sociedade de crédito e cooperativas 

de crédito (BACEN, 2015, p.27). 

A esse respeito, o Banco do Brasil contribuiu significativamente. Parte do 

aumento do número de postos de atendimento no Brasil deve-se à rede de correspondentes 

do Banco Postal, primeiramente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e que depois 

passou a ser explorada pelo Banco do Brasil. A partir de 2012, com o incremento da rede 

Banco Postal, o Banco do Brasil S.A. passou a contar com mais de quatro mil novos pontos 

de atendimento, por meio de correspondente no país, caracterizados pela utilização exclusiva 

da rede de atendimentos da ECT, para a prestação de serviços bancários básicos, em todo o 

território nacional. Apesar de uma forte reação do Bradesco que abriu mais de 600 agências 
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para concorrer com o aumento da rede do setor público, o setor público do sistema financeiro 

mantinha 10.238 agências funcionando até 2014, de um total de 23.279. O atendimento do 

setor público era de quase 44% do total, considerando todo o setor privado tanto de capital 

nacional, como de estrangeiro (IDEM, 36).  

A partir de 2003 houve uma mudança na estrutura e no desempenho do setor 

bancário brasileiro. A relação crédito/PIB, que vinha apresentando significativa redução até 

o ano de 2002, começa um movimento ascendente, alcançando a marca de 45% em julho de 

2009, mostrando que os bancos passaram a emprestar em ordem continuamente crescente. 

No que se refere à estrutura do setor, o processo de redução da participação do Estado no 

setor financeiro é compensado com o aumento da participação dos bancos públicos no total 

de crédito concedido pelo sistema bancário brasileiro. Com efeito, entre janeiro de 2003 e 

fevereiro de 2010, as operações totais de crédito do sistema financeiro público subiram 

415,5% contra um aumento de 348,1% do sistema financeiro privado; quanto ao crédito ao 

setor industrial, houve elevação de 297,3% do crédito público contra 240,5% do privado; o 

volume de crédito público ao setor rural é 35% superior ao concedido pelo privado; somente 

no que se refere às operações às pessoas físicas e rurais, a expansão do crédito do setor 

privado supera a performance de crescimento do crédito público (PAULA; OUREIRO; 

BASÍLIO, 2013, p. 474). 

Assim, os governos seguintes de FHC, Lula e Dilma guardam especificidades, 

diferenças e semelhanças entre si no que diz respeito à política econômica. Todos 

enfrentaram mudanças internas, a começar por Fernando Henrique que comanda o país desde 

o início do Plano Real, tempos raros de inflação controlada no Brasil. Dilma e Lula herdam 

o país relativamente estável, pelo menos até 2008, quando começam a sentir os primeiros 

efeitos da crise financeira do capitalismo iniciada nos Estados Unidos e na Europa um ano 

antes. O que parece ocorrer é uma certa continuidade da política econômica e por isso da 

administração do Banco do Brasil. Teixeira e Pinto afirmam que Lula manteve em linhas 

gerais a política econômica de FHC, à exceção de políticas de distribuição de renda e uma 

maior flexibilidade fiscal. Para eles, isso ocorreu devido à manutenção da hegemonia do 

setor banqueiro financeiro em um contexto de dependência financeira externa e dominância 

financeira da valorização como herança do governo Fernando Henrique (TEIXEIRA; 

PINTO, 2012, p. 936).  

Em 2008, os bancos públicos federais tiveram atuação direta no combate dos 

efeitos da crise financeira mundial e permitiram que o crédito continuasse crescendo de 
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forma acelerada no Brasil. Enquanto a crise eclodia no hemisfério norte, as intuições 

financeiras privadas no Brasil reduziram o volume de crédito ofertado (a taxa de aumento 

dos financiamentos era de quase 25% e ficou abaixo de 10% em 2010), os créditos 

concedidos pelos bancos estatais chegaram a subir acima de 30% em 2009, retardando os 

efeitos da crise mundial sobre o consumo e a produção no país (IPEA, 2011). 

Mesmo em 2012, tanto o Banco do Brasil como a Caixa Econômica praticaram 

alguma redução dos juros e a presidenta Dilma Rousseff cobrou abertamente mudanças dos 

bancos privados em relação aos elevados juros e spreads, sinalizando uma rara e quase 

inédita pressão a mudanças nas relações entre o sistema financeiro e o estado brasileiro em 

muitos anos. Em todos os momentos, os governos lançaram mão do banco como instrumento 

de injeção de crédito no setor produtivo e também no mercado consumidor através dos 

chamados empréstimos consignados. 

Dilma assume o país em um contexto histórico de crise do capitalismo 

internacional o que, para esses autores, poderia ter sido um momento importante para reduzir 

a dependência ao capital financeiro, considerando uma eventual perda de poder econômico 

da burguesia financeira. Nessa fase, a existência dos bancos públicos além do próprio Banco 

do Brasil, a CEF e o BNDES, foi fundamental no contexto de crise para a manutenção dos 

investimentos e do crédito. Eles se mostraram importantes centros de poder da ação do 

Estado não dominados pela influência da fração hegemônica (TEIXEIRA; PINTO, 2012, p. 

938). 

Outras ações políticas dos governos petistas utilizaram-se do Banco do Brasil, 

assim como de outros bancos públicos, a exemplo da Caixa e do BNDES. Alguns duram 

alguns anos, como o pagamento do Programa Bolsa Família; expansão do crédito consignado 

a aposentados e servidores; financiamento de moradia para famílias de baixa renda do 

Programa Minha Casa Minha Vida; financiamento de bolsas de estudo em instituições de 

ensino privados (PROUNI). 

Outras, tiveram duração mais curta como o Banco Popular do Brasil (BPB) e a 

linha de crédito Microcrédito Produtivo Orientado (MPO). O Banco Popular do Brasil (BPB) 

foi uma iniciativa do governo federal para aumentar o índice de bancarização. O BACEN 

havia autorizado o BB e a Caixa a abrirem “contas simplificadas” em 2003 com o objetivo 

de crescer o número de contas correntes e conceder microcrédito, tendo crescido, até 2007, 

76% do número de contas abertas. O BPB encerrou suas atividades no início de 2008 com 



 

103 

uma rede de 2.795 correspondentes bancários, mais de R$ 400 milhões em empréstimos ao 

público de baixa renda e cerca de 1.400.000 correntistas. Foi incorporado pelo BB através 

de uma nova divisão que recebeu o nome de Diretoria Menor Renda do Banco do Brasil 

(CAMARGO, 2012).  

A linha de crédito MPO baseava-se no Programa Crescer de Microcrédito 

Produtivo Orientado, financiado pelo Tesouro Nacional, implementado pelo Programa 

Brasil sem Miséria e tinha como objetivo estimular o empreendedorismo, a bancarização da 

figura do microempreendedor individual. O Programa de Microcrédito contava com 

características e critérios específicos para sua concessão estabelecidos pelo Banco Central, 

que foram avaliadas como muito frágeis (SOUZA, 2015). 

A lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003, estabeleceu que os bancos 

autorizados (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da 

Amazônia e BNDES) pudessem operar recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT). O Programa Crescer de Microcrédito Produtivo Orientado determinava ainda que os 

Bancos Públicos Federais podiam operar crédito com os recursos públicos destinados ao 

crédito equalizados pela União, com menos exigências burocráticas e taxas de juros bem 

inferiores às praticadas no mercado, em cerca de 5% de juros ao ano (IDEM). 

Estudo recente de dois pesquisadores professores do Instituto de Economia da 

Unicamp mostra que o Banco do Brasil tem pautado sua conduta com base prioritária nos 

resultados financeiros, ainda que mantenha alguma preponderância na vocação política do 

interesse público, entre os quais, o incentivo à agricultura. Exemplo daquela conduta foi a 

entrada do banco no novo mercado da Bovespa, em 2006, quando foi feita uma oferta pública 

secundária pelo BB. Os professores concluem que o alinhamento do Banco do Brasil à logica 

do sistema financeiro internacional tem distanciado a administração do banco de sua função 

original pública (ANDRADE; DEOS, 2009, p. 75).  

Encerramos essa parte com a transcrição de palavras do livro oficial do Banco, 

no qual baseamos parte do histórico apresentado: 

“Ao longo da história podemos observar que os números refletidos 

em diferentes estatísticas de desempenho demonstram que o Banco do 

Brasil sempre foi capaz de enfrentar as incertezas provocadas por 

adversidades econômicas da história do país, adaptando-se a circunstâncias 

políticas e superando crises (...). 

Essa agilidade, no entanto, não se obteve à custa da consciência 

social que deve, necessariamente, orientar os passos de uma instituição 
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que, antes de tudo, pertence à sociedade. O Banco do Brasil sempre buscou 

demonstrar que essa consciência social não é, de forma alguma, 

incompatível com a eficiência. É que o processo de competição tonifica o 

sistema financeiro, beneficiando principalmente o consumidor de produtos 

e serviços bancários.  

O Banco tem desempenhado, no curso da história, o papel de 

instrumento do desenvolvimento, estabelecendo regras de competitividade 

no mercado sem ter como único objetivo o lucro, mas, ao contrário, 

promovendo o repasse de benefícios sociais a todos os brasileiros. 

Tradicionalmente, é forte aliado da livre iniciativa, com índole privatizante 

que privilegia todos os segmentos econômicos, (...) distribuindo seus 

lucros a toda sociedade” (BANCO DO BRASIL, p. 2010, p. 204). 

Essas palavras, embora aparentemente contraditórias, resumem bem a atuação 

do Banco do Brasil ao longo dos dois séculos. Comparando a história do banco com a história 

da política econômica de diferentes governos, passando pelo Império e depois pela 

República, incluindo Estados de exceção, como o Estado Novo e a ditadura civil-militar, 

percebe-se que em geral o banco é uma inciativa oficial, por assim dizer, de governo, sendo-

lhe atribuídas funções de regulação do Mercado. Por vezes, concedendo crédito ao mercado 

consumidor, como é feito mais recentemente, muitas outras financiando o setor produtivo, 

mesmo que invariavelmente mantendo relações privilegiadas ao modelo agroexportador de 

produção, o Banco do Brasil divide-se de acordo com as exigências da economia no 

direcionamento de suas ações, ora zelando pelos recursos públicos que administra, ora 

concedendo facilidades aos mesmos grupos políticos e econômicos hegemônicos no Brasil. 

 

3.2. Relatório dos questionários: o olhar do empregado sobre o banco 

público 

No primeiro capítulo desta dissertação relatamos como foi formulado o 

questionário, assim como o transcrevemos. Abaixo, iremos apresentar seus resultados 

obtidos, a partir das tabulações das respostas recebidas. Após fase de testes, aplicamos 17 

questionários e obtivemos 13 retornos de resposta, representando 76% de retorno. Como 

critério, elencamos todos os cargos atualmente existentes no funcionamento de uma agência 

aberta a público, de todos os níveis hierárquicos, a saber: posto efetivo (atendimento e 

suporte administrativo), caixa, tesoureiro, gerente de pessoa física (rendas baixa e alta), 

assistente de negócios, supervisor de atendimento, gerentes de pessoa jurídica (micro, 

pequenas e grandes empresas), gerente administrativo e gerente geral.  
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O objetivo era colher respostas de funcionários com diferentes experiências e 

tempo de trabalho no banco, focando principalmente em sua atividade fim de intermediação 

financeira, ou seja, entre captar dinheiro e emprestar somados custos de captação mais lucro 

do banqueiro, representada em sua atuação na rede de agências que é a rede que atende 

diretamente os clientes.  

Nossa preocupação em nos dirigir aos funcionários do banco deve-se ao 

reconhecimento da própria empresa de eles integram uma parte importante do 

funcionamento da mesma. O número de empregados no Banco do Brasil cresceu de pouco 

mais de 78 mil em 2002 para 88 mil empregados na ativa em 2008, quando ocorreu um salto 

para 103 mil, por ocasião de uma série de incorporações de outros bancos feitos pelo BB. O 

número se mantém estável até 2015, quando encerrou o ano com 109 mil empregados na 

folha de pagamento.  

Na tabela 1 mostramos a título de comparação como o crescimento das receitas 

com tarifas ao longo do tempo acaba superando o valor com despesas com folha de 

pagamento, sendo somente essa rubrica suficiente para pagar os empregados desde 2005, 

ininterruptamente, mesmo não sendo a cobrança de tarifas a atividade fim de nenhuma 

instituição financeira. Ademais, em 2002 o valor com despesas de pessoal representava cerca 

2,5% da rubrica de Ativos Totais do Banco (204.595 milhões), enquanto que em 2015, esse 

percentual cai para 1,25% dos ativos (em 2015 fecharam em 1.584.039 milhões). Para tanto, 

o banco faz pelo menos dois esforços, em 2007 e depois em 2015, lançando grandes planos 

de incentivo à aposentadoria antecipada, a fim de cortar custos com a folha de pagamento. 

Em 2007, cerca de 7 mil funcionários se aposentaram e no ano passado mais 5 mil. Esses 

dados foram extraídos dos relatórios anuais do banco e os apresentamos aqui como exemplo 

da dimensão que representa os empregados para a empresa, comparando com a produção de 

resultados. 
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Tabela 1, feita pela autora. Fonte: Banco do Brasil, 2002-2015. 

 

Assim, aplicamos questionários tanto a recém empossados, com menos de 1 ano 

de contrato, quanto a empregados com tempo para se aposentar e todos os níveis hierárquicos 

de funcionamento na unidade. A decisão de entrevistar todos os cargos das agências foi 

tomada porque, em entrevistas informais iniciais, observamos ser recorrente a queixa entre 

funcionários de diferentes setores de não serem compreendidos no seu trabalho, havendo a 

percepção de que diferentes grupos de funcionários teriam entendimentos diferentes sobre o 

banco. O que apareceu nas respostas é que as percepções dos funcionários, mesmo ocupando 

distintas posições e cumprindo diferentes funções, são na sua grande maioria muito próximas 

e equivalentes no que diz respeito à atuação política e econômica do banco.  

 

 

 

AS RESPOSTAS 

Ao serem perguntados se o Banco do Brasil é público ou privado, 76% 

responderam que é público. Como justificativa, todos responderam com base no critério de 

participação votante do Estado, sendo que 2 responderam que o banco é “misto”, com base 
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na mesma justificativa dada por quem respondeu que é público, ou seja, que a União controla 

a maior parte do capital com direito a voto. Uma resposta reproduziu parte da missão do 

banco, afirmando que o banco é “um banco de mercado com espírito público”. 

A maioria das respostas foi de que o BB é público e quando perguntados “por 

que” todas as respostas versaram sobre a participação do capital acionário votante pertencer 

à União. Mesmo as três respostas diferentes de público (dois responderam que o banco é 

misto e um respondeu “banco de mercado”, com espírito público”), deram a mesma 

justificativa. Concluímos que a percepção do que é público ou privado para os funcionários 

que participaram da pesquisa concorda em parte com o entendimento jurídico que define o 

caráter público do banco em cima de duas premissas, a da motivação que origina as 

sociedades mistas como instrumento de ação do Estado e da exigência de comando do poder 

público que assegure o interesse público sobre o privado (BANDEIRA DE MELLO, 2005, 

P. 178). Aparentemente, para o funcionalismo, a força motivadora para fundação de uma 

empresa pública como linha auxiliar do governo tem sido colocada como uma questão 

secundária, restringido a justificativa para ser considerado como público o fato do Banco ter 

a maioria do seu capital votante nas mãos do estado. 

Cabe aqui apresentar duas importantes mudanças no que diz respeito ao capital 

do banco. Primeiro, houve uma diminuição importante na participação da União na 

composição acionária do Banco, assim como houve um aumento da participação do capital 

estrangeiro significativa, como demonstramos a seguir. 

 

Tabela 2: Fonte- Banco do Brasil 2002-2015 
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Para garantir o controle acionário, o BB manteve-se como detentor de maioria 

de capital votante. A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), o 

fundo de pensão dos funcionários do banco, é a segunda maior detentor de capital votante 

do banco e alguns economistas consideram isso uma certa margem de segurança de que o 

banco mantenha seu caráter público. Até 2005, a participação de estrangeiros no capital do 

Banco estava limitada a, no máximo, 5,6%, devido a determinação legal sobre participação 

desses investidores quando da promulgação da Constituição, em 1988. De acordo com o 

disposto na Constituição, é vedado o aumento do percentual de participação no capital de 

instituições financeiras com sede no País de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 

domiciliadas no exterior (BANCO DO BRASIL, 2005, p. 30). Por isso, o Conselho 

Monetário Nacional (CMN), com anuência da presidência da república, alterou os valores 

máximos de permissão para aquisição de capital do BB por empresas de capital estrangeiros 

em algumas ocasiões, como em 2009, quando a permissão aumentou de 12,5% para 20% e 

em 2013, quando o teto subiu para 30%. 

Aplicada a pergunta “De 0 a 5 (sendo 0 a nota mínima e 5 a nota máxima), no 

dia a dia do seu trabalho no banco, quanta importância ao atingimento dos resultados 

lucrativos você observa?”, 84% responderam a nota cinco, indicando uma percepção do 

funcionário de enfoque máximo no atingimento dos resultados financeiros por parte da 

administração do banco.  

Um empregado respondeu nota 4, justificando que “Na composição do 

atingimento das metas, existem itens obrigatórios a serem atingidos, que são cobrados 

diariamente e possuem foco no resultado financeiro do banco, e outros que atuam como 

‘coadjuvantes’, que não possuem foco no lucro, que não tem tanta cobrança, mas tem a 

devida importância social e no resultado final das metas, como por exemplo: contratação de 

FIES, Microcrédito Produtivo Orientado”. Outro deu nota 3, justificando que o banco já 

garantiria um lucro muito alto com automação, tecnologia de telecomunicações e 

terceirização de mão de obra, podendo o banco prescindir do trabalho direto formal. 

Aplicada a pergunta “Existem atividades, serviços e/ou produtos do banco 

que se sejam típicos de um banco comercial privado? Pode dar exemplos disto?”, todas 

as respostas foram afirmativas, sendo apresentados exemplos indicando que o banco oferece 

todo tipo de negócio, produto e serviço financeiros existentes no mercado. 

Ao serem solicitados exemplos das atividades típicas de um banco público, 

encontramos muitos termos que se assemelham aos parâmetros colocados pela Constituição 

e pelo jurista Bandeira de Mello. A seguir transcrevemos algumas das respostas, destacando 
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em negrito as palavras que foram indicadas ao longo do trabalho como pertencentes ao 

campo do valor público: 

✓ “Fomentar a economia, ajudando a população mais carente, fornecendo 

crédito mais acessível para o desenvolvimento de cada região do País.” 

✓ “Financiamento com a finalidade habitacional, atendimento de 

programas sociais, atendimento a benefícios de trabalhador, entre outros 

sem objetivo de lucro.” 

✓ “Seriam atividades voltadas para o desenvolvimento nas áreas onde o 

governo não pode atuar, então o banco atuaria exclusivamente no setor 

de crédito para agricultura, serviços, pequenos comércios e indústrias.” 

✓ “Auxiliar no desenvolvimento de políticas que venham a gerar a 

desconcentração da renda e da produção, por meio da oferta de créditos 

para setores e regiões menos desenvolvidas. Incluindo principalmente os 

micro e pequenos empresários, cooperativas, no caso de pessoas 

jurídicas, e os pequenos produtores rurais e microempreendedores, no 

caso de pessoas físicas; com taxas menores e condições de pagamento 

melhores que as praticadas pelos bancos privados, com objetivo de gerar 

empregos e aumentar a renda dos trabalhadores urbanos e rurais.” 

✓ “Atendimento referente aos fundos sociais de forma geral e o 

financiamento de atividades estratégicas para o país e que visem os 

interesses coletivos.” 

✓ “Atividades voltada ao público de baixa renda.” 

✓ “(...) financiamento da agricultura brasileira, e programas 

governamentais como o FIES, por exemplo.” 

✓ “Na minha concepção um Banco público serve para agir como agente 

fomentador.” 

✓ “Financiar atividades produtivas, ser um balizador de taxas e juros para 

forçar a sua redução por parte dos bancos privados” 
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✓ “Atividades que visem o crescimento regional e nacional, atividades de 

fomento.” 

✓ “Atividades voltadas ao desenvolvimento do país, como atua o BNDES.” 

✓ “Além de produtos e serviços similares aos bancos privados o BB possui 

produtos característicos de banco público, tais como financiamentos 

voltados para segmentos específicos da população que os bancos 

privados não atendem.”  

A pergunta seguinte serve para avaliar se os funcionários consideravam iguais o 

tratamento que o banco dá para o atingimento de lucro e o desempenhado para sua função 

pública. Um dos empregados na pergunta anterior já havia sinalizado que havia diferenças, 

como apontamos acima. De qualquer forma, houve um domínio de respostas que o banco se 

preocupava bastante com o atingimento de resultados financeiros.  

Quando perguntados “De 0 a 5 (sendo 0 a nota mínima e 5 a nota máxima), 

no dia a dia do seu trabalho no banco, você observa ser dada quanta importância para 

o banco exercer sua função pública?”, recebemos uma divisão bem equilibrada entre as 

opções. 23% responderam nota 5; uma pessoa respondeu nota 4; 15% respondeu nota 3; uma 

pessoa respondeu nota 2 e outros 23% responderam nota 1. Uma pessoa ainda respondeu 

nota 0.  

Destacamos como um dos elementos mais importantes para avaliar a posição do 

banco quanto a seus investimentos, o destino dos recursos administrados por ele, como é o 

caso do repasse de recursos do governo como principal fomentador do agronegócio no país. 

Por meio do Pronaf, o BB concedeu empréstimos da ordem de R$ 3,4 bilhões, que 

beneficiaram 664,2 mil agricultores em 2007. Para financiamentos a taxas controladas, com 

os recursos captados por meio da poupança e do FAT, o BB recebe do Tesouro Nacional, na 

forma de equalização, a diferença entre os custos da captação, os riscos, os custos 

administrativos e tributários e o valor cobrado do tomador do crédito para tornar essa 

intermediação viável. A título de equalização, o Banco recebeu R$ 1,5 bilhão em 2007 

(BANCO DO BRASIL, 2007, p. 13). Em 2015, o BB tinha como saldo em carteira mais de 

R$ 76 mil milhões no que se chama atualmente de negócios sociais, tendo emprestados para 

ações como FIES, BB Crédito Acessibilidade, Programa Minha Casa Minha Vida, MPO e 

Pronaf (BANCO DO BRASIL, 2015, p. 5). 
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Perguntamos também se nas relações de trabalho o banco havia criado 

recentemente algum padrão novo de negociação salarial, critérios de demissão, 

critérios compartilhados de avaliação de desempenho, critérios para promoção ou 

algum outro que o diferenciasse dos praticados em bancos privados.  

Obtivemos uma divisão sobre essa questão, sendo que 7 respondentes disseram 

que sim, que há diferenciação, 5 disseram que não e um respondeu que não sabia. Os que 

responderam que sim, explicaram que na campanha salarial dos bancários, o BB mantém 

uma mesa de negociações para questões específicas e que assina um acordo aditivo à 

convenção nacional geral dos bancários, que é feita para todos os bancos. E que, 

diferentemente dos bancos privados, não há no banco uma política aberta de demissão, 

apesar de haver alguns casos recentes no país de demissão por “ato de gestão”. Os que 

responderam que não há diferença entre o BB e outros bancos privados, concordaram que 

apesar de não serem demitidos em massa como nos bancos públicos, os critérios de 

promoção são puramente formais e que os empregados são promovidos ou penalizados de 

acordo com o atingimento individual de metas, em rankings divulgados entre todos. 

A fim de complementar essas informações dos respondentes procuramos 

examinar a evolução salarial dos empregados do Banco do Brasil no período recente. 

Abaixo, seguem os dados que coletamos sobre o salário inicial do empregado de carreira do 

BB ao longo dos últimos anos. 
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EVOLUÇÃO SALARIAL DO BANCO DO BRASIL 

Período do acordo 

coletivo 

Salário inicial do 

funci BB 

(em reais) 

Piso Dieese 

(em reais) 

Salário 

Mínimo (em 

reais) 

1992/2000 (salário 

congelado) 

622,32 728,90 – 1.004,26 70,00 -  151,00 

2000/2001 636,32 1.004,26 151,00 

2001/2002 647,04   1.101,54 180,00 

2002/2003 659,99   1.378,19 200,00 

2003/2004 693,00 1.420,61 240,00 

2004/2005 780,30 1.468,08 260,00 

2005/2006 827,40 1.607,11 300,00 

2006/2007 856,36 1.564,62 350,00 

2007/2008 907,76 1.803,11 380,00 

2008/2009 998,54 2.141,08 415,00 

2009/2010 1.088,41                                    1.995,91 465,00 

2010/2011 1.229,90 2.227,53 510,00 

2011/2012 1.352,89                               2.329,35 545,00 

2012/2013 1.454,36                                     2.561,47 622,00 

2013/2014 1.570,71                                      2.765,44 678,00 

2014/2015 1.712,08                                     2.975,55 724,00 

2015/2016 1.883,29 3.518,51 788,00 

Tabela 3 - Fonte: Documentos diversos da Febraban, Banco do Brasil e Diesse. 1992/2016. 

 

Com base nos balanços do banco e acordos coletivos firmados anualmente entre 

os sindicatos de base dos bancários e a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), traçamos 
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a evolução salarial dos trabalhadores do Banco do Brasil2. Comparamos, ano a ano, o piso 

salarial com o mínimo necessário calculado pelo Dieese e também com a evolução do salário 

mínimo. 

Sem dúvida o grande período de desvalorização do salário do funcionário do BB 

foi durante o período de congelamento por oito anos durante o governo FHC. Na época, 

como forma de sobreviver à perda da capacidade de compra salarial, começou-se a estimular 

e oferecer remuneração variada e comissão disputadas em caráter individual (PONTE, 

2009).  

Para demonstrar parte dessa desvalorização, cabe dizer que em 1995, o salário 

BB representava 6,22 salários mínimos e atingia cerca de 81% da meta do piso do Dieese. 

Após o congelamento, no ano 2000, o salário do empregado do Banco do Brasil era 

equivalente a 4,21 salários mínimos, cerca de 63% do salário do Dieese. A despeito de uma 

política orientada de valorização do salário mínimo, o salário continuou a perder capacidade 

de compra de acordo com a projeção do Dieese, inviabilizando uma proposta de recuperação 

das perdas salariais acumuladas, mesmo com aumentos anuais acima da inflação após 2001. 

Em 2015, o salário do BB era o equivalente a cerca de 2,39 salários mínimos, 

mesmo tendo sido reajustado todos os anos do século XXI, atingindo quase a metade da 

projeção do piso do Dieese. Ou seja, os reajustes anuais não foram suficientes para conter a 

desvalorização contínua do salário, nem mesmo repor as diferenças salariais acumuladas dos 

anos 1990. 

Quando perguntados se o funcionário do banco é menos pressionado para 

cumprir tarefas e metas do que um funcionário de banco privado, obtivemos o resultado 

de 38% de Não contra 53%% de respostas que dizem que o funcionário do BB é menos 

pressionado. Para quem acha que o funcionário do BB é tão ou mais pressionado que o 

empregado de um banco privado, a principal justificativa foi de que toda empresa para gerar 

lucro, pressiona seus funcionários e que sendo o BB hoje “um banco de mercado com 

espírito público”, o assédio difundiu-se como prática de gestão. Para os respondentes que 

disseram sim, que é menos pressionado, o mais importante é o fato do banco não demitir 

com a mesma facilidade com que demitem os bancos privados, lembrando que os 

empregados do BB são regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), não sendo 

                                                 
2 Os salários foram calculados com base nos reajustes anuais previstos em acordo, poucos transparentes e 

objetivos, pois se publica o índice de reajuste em relação ao período anterior e não o valor nominal.  Como 

balizador, usamos valores em contracheques aos quais tivemos acesso. Portanto, é possível que exista alguma 

inexatidão de números, embora estejam muito próximos do real. 
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por isso estáveis, como se acredita no senso comum, por serem aprovados em processo de 

seleção por concurso público. A ameaça de demissão, ou mesmo de descomissionamento no 

BB, aparece como um instrumento fundamental que pode ser usado pela empresa para a 

aumentar produtividade por empregado. Estas respostas confrontadas com as dadas à 

pergunta anterior nos indicam que apesar do banco não demitir massivamente, como ocorre 

com certa frequência nos bancos privados, a cobrança individual por metas parece ser 

fundamental para a progressão da carreira no banco. 

No exercício de tentar trazer mais informação sobre o tema de como o BB lida 

com os funcionários, perguntamos: “Como o banco trata os funcionários que participam 

de movimentos reivindicatórios, como greve, por exemplo?”. Obtivemos as seguintes 

respostas: duas pessoas afirmaram nunca ter visto nenhum tipo de retaliação do banco em 

relação a funcionários que fazem greve. Dois responderam que não há nenhum tipo de 

retaliação, uma pessoa respondeu a expressão nihil, e 8 responderam que há retaliações sérias 

aos funcionários que participam de movimentos reivindicatórios, representando 61% do 

total. 

Avaliamos como importantes algumas considerações preliminares sobre esta 

questão, antes de fazermos uma breve análise sobre ela. Dos dois respondentes que 

afirmaram nunca ter visto retaliação, um estava à época da aplicação dos questionários há 

poucos meses empossado no banco, não tendo passado por período de greve que comumente 

acontecem todos os anos na categoria bancária. O respondente que escreveu apenas a 

expressão latina nihil procurou-nos pessoalmente relatando grave violência moral no banco 

envolvendo vários funcionários de alto escalão, onde foi ameaçado caso fizesse greve, 

explicando-nos que se sentia amedrontado e que por isso não respondera sinceramente ao 

questionário nessa questão específica. A partir disso, fomos levados a conferir quais cargos 

pertenciam aos empregados que afirmaram não haver retaliação alguma, pois perguntamos 

no questionário não somente o tempo de casa, como o cargo ocupado. Confirmamos que se 

tratavam de dois empregados pertencentes ao chamado alto escalão de administração da 

agência, sendo um deles gerente administrativo e outro gerente da maior carteira de clientes 

de sua agência, sendo substituto recorrente da alta gerencia da agência e cuja progressão 

natural na carreira é logo em seguida administrar uma agência, desde que cumpra todas as 

metas de sua carteira por determinado período. Ou seja, na hipótese de haver uma política 

da organização de retaliação a grevistas, mesmo que não oficialmente, esses dois cargos são 

os executores da política, por assim dizer, quem praticaria o assédio moral, ou mesmo a 

punição prevista.  
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Como exemplos das retaliações, os demais respondentes nos trazem as seguintes 

contribuições:  

✓ “(...)na prática os funcionários que participam de movimentos grevistas 

são mal vistos e deixados de lado nas nomeações para cargos 

comissionados e de certa forma discriminados de várias outras maneiras, 

sendo isolados e desmerecidos.”; 

✓ “(...) o funcionário grevista não é demitido, mas não é comissionado 

mesmo que seja um ‘batedor de metas’  (...)”; 

✓ “São perseguidos e discriminados, ficando a margem de qualquer 

possibilidade de promoção na carreira.”; 

✓ “O BB tem avançado na repressão ao movimento sindical e aos 

funcionários que fazem greve. É prática comum hoje a exclusão de 

funcionários grevistas dos processos internos de seleção. Ocorre também 

ameaça de descomissionamento aos funcionários que fazem greve.”; 

✓ “Fiquei sabendo de alguns casos de colegas que estavam cotados para 

comissão internamente e sequer foram entrevistados, porque 

participaram de greve no ano anterior. A desculpa foi: “não estão dentro 

do perfil procurado”.  Atualmente, está muito claro e todos sabem que 

quem pretende fazer carreira no banco não pode aderir à greve!”. 

Em meados da década de 1990, os gerentes e comissionados do BB já eram 

coagidos pelas Superintendências Estaduais a se fazerem presentes nas assembleias sindicais 

para votarem contra quaisquer propostas de movimento paradista. Isso dificultava o 

movimento sindical à época, o que foi agravado pelo fato que o banco deixou de conceder 

estabilidade ao delegado sindical, funcionários eleitos por voto universal nos locais de 

trabalho para atuar como representantes das bases (PONTE, 2009). Esse tipo de pressão 

continua a existir até os dias de hoje, especialmente quando há interesse do banco em 

encerrar a greve, os funcionários comissionados continuam sendo coagidos a irem às 

assembleias votar a categoria. Ora, hoje a dependência material do funcionário da comissão 

é muito maior devido a desvalorização do salário base, tornando-o muito mais suscetível a 

esse tipo de prática organizacional. 
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Em 2012, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do ramo financeiro 

(CONTRAF) enviou ao Ministério Público do Trabalho (MPT) dossiê com essas e outras 

denúncias de práticas de assédio moral, perseguições políticas e outras práticas de natureza 

antissindicais, sobre o qual o MPT intimou o BB para esclarecimentos e busca de um acordo 

que garantisse o direito à greve sem punições, acordo esse que o banco se recusou a assinar 

na presença da procuradora mediadora. Parte do acordo coletivo do período de 2012/2013 

foi de não haver o desconto dos dias de greve ou mesmo qualquer outra medida contra os 

trabalhadores que tivessem participado da greve, entendido como direito constitucional. No 

entanto, os sindicatos locais dos bancários receberam denúncias de orientações gerenciais 

autorizando seus administradores a alterarem férias e demais licenças dos grevistas 

(CAXIAS DO SUL, 2012).  

Tais denúncias, somadas a análise de nossa pesquisa não nos dão razão de 

acreditar que hoje não exista uma política recorrente de prática antissindical no Banco do 

Brasil. Ameaças de descomissionamento, assédio moral claro com isolamento social do 

empregado, descumprimento do acordo coletivo firmado nacionalmente e outras práticas 

avessas aos valores públicos de valorização do funcionário, de respeito ao diálogo e aos 

acordos firmados distanciam o banco de sua função pública, pois o interesse do resultado 

financeiro não pode se dar às custas da precarização das condições de trabalho, dentro de 

uma lógica de que empresas públicas estão também a serviço do desenvolvimento social e 

político do Brasil. 

Sobre as reestruturações técnico-organizacionais decorrentes do neoliberalismo 

ocorridas no Banco do Brasil desde o fim do século passado até o século XXI, o professor 

Júlio Ponte possui uma longa pesquisa, desde o mestrado e doutorado, além de artigos 

atualizando seus estudos. Para ele, o avanço tecnológico submetido aos imperativos do 

capital, impõe no setor bancário, inclusive ao Banco do Brasil, assim como na esfera 

produtiva, “uma crescente substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto”, bem como 

uma simplificação dos processos de trabalho, a fim de permitir o avanço da rentabilidade do 

capital rentista pela intensificação do trabalho e pela terceirização (PONTE, 2009). 

Assim, considerando a conjuntura internacional da fase neoliberal do 

capitalismo, de como princípios e objetivos nortearam um reposicionamento da empresa no 

cenário dos negócios; tendo em conta os dados colhidos na bibliografia, documentos e 

também em nossos questionários, temos motivos para sustentar que a vida do funcionário 

não somente ficou muito mais difícil nos últimos anos, como também se articulou uma 
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mudança interna nas relações trabalhistas do banco para garantir o distanciamento do 

trabalhador com a empresa pública, para que houvesse menor resistência  

 

 

3.3. Missões do Banco do Brasil: o espelho do conflito entre público e 

privado 

 

A formulação do planejamento estratégico de uma empresa como entendemos 

hoje surge a partir das crises sistêmicas dos anos 1970, deixando de ter um caráter focado 

apenas nos incrementos e resultados, para passar a considerar a concorrência, o “outro”, no 

ambiente de negócios. Enquanto antes pudesse bastar uma comparação entre o “previsto” e 

o “realizado” para planejar ações futuras de uma organização, a nova etapa do capitalismo, 

com elementos como flexibilidade, grande concorrência, inovações tecnológicas e de 

informações passa a exigir um planejamento adequado à nova fase (GURGEL, 2014, p. 61) 

 A missão de uma organização é um componente importante desse planejamento 

estratégico. Ela reflete a motivação fundamental da organização, sua razão de ser (IDEM, p. 

64). É a missão que diz para o público interno e também para o externo sob quais 

perspectivas, objetivos e o porquê daquela organização existir a longo prazo. Os recursos 

financeiros da empresa, o trabalho e a estrutura serão organizados de modo a contemplar a 

missão em busca dos resultados esperados. 

Sabe-se ainda que a missão não é uma frase engessada, perpetuada como 

princípio estanque, mas que as missões de uma organização mudam, “... ainda que possam 

ser mais estáveis e duradouras, as missões se alteram com as circunstâncias ambientais, 

políticas, ideológicas, econômicas, etc.” (IDEM, p. 66). Portanto, assim como o planeamento 

estratégico está subordinado ao ambiente onde está inserida a organização, podemos dizer 

que a missão igualmente está subordinada à conjuntura econômica, política, social, 

ideológica vivida pela entidade.   

Temos realizado pesquisa em todos os relatórios anuais do BB desde o primeiro 

ano do segundo mandado de Fernando Henrique e o primeiro registro da Missão do Banco 

do Brasil que localizamos aparece sucintamente no relatório do ano 2000, quando é citada 

dentro de um item intitulado “Novos Desafios” (BANCO DO BRASIL, 2000, p. 48). 
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Notamos que o mais importante naquele documento não era enunciar a missão, embora ela 

tenha sido citada como justificativa para os desafios apresentados à organização na época. 

Em 2002 isto muda. O Relatório reserva à missão um capítulo especial, mesmo 

mantendo a redação de 2000, a saber: “Ser a solução em serviços e intermediação financeira, 

atender às expectativas de clientes e acionistas, fortalecer o compromisso entre os 

funcionários e a empresa e ser útil à sociedade.”. Nota-se que neste momento não há 

referência explícita a atingimento de resultados ou lucro. Da mesma forma, exalta-se um 

“compromisso com funcionário” e uma preocupação em “ser útil à sociedade”, o que parece 

ser uma identidade com valores públicos de sua existência. No mesmo relatório, breves 

textos de apresentação procuram esclarecer a definição de missão e como ela se localiza no 

então contexto do banco. A seguir, destacamos o que identificamos como sendo princípios 

do interesse público, assim como expressões mais identificadas com o interesse privado dos 

acionistas menores, sem estarem nesse momento em conflito explícito ou em subordinação 

de um pelo outro. 

“O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, que atua 

como instrumento de política econômica e social, preserva o resultado da 

empresa e atende as expectativas e respeita os direitos dos acionistas 

minoritários. Única instituição financeira do País que detém essa 

característica no âmbito federal, o que lhe dá condições diferenciadas de 

atuação, tanto na visão do governo quanto no relacionamento com clientes 

e demais acionistas” (BANCO DO BRASIL 2002, p. 9). 

 

“Em seus 194 anos, acumulou identidade, conhecimento e 

especialização que o diferenciam pela capacidade de atender todos os 

segmentos do mercado financeiro, com produtos, serviços e soluções em 

negócios, sem descuidar do papel social de fomentador de programas, 

projetos e iniciativas que reafirmam os mais autênticos valores da 

sociedade brasileira” (IDEM). 

 

“A regra básica da governança da empresa de economia mista é a 

exigência de que os custos da implementação de políticas de governo sejam 

reconhecidos, quantificados e cobertos pelo controlador, o que assegura a 

utilização da estatal como instrumento de política econômica e social, 

preservando o resultado e respondendo às expectativas dos acionistas 

minoritários” (IDEM, p.12).  

 

  

Em 2003, a Missão se mantém a mesma dos anos anteriores, acrescida agora dos 

princípios transcritos a seguir que ajudariam a cumpri-la de acordo com o Relatório Anual 

daquele ano:  

“(...) – respeito a princípios éticos e ao patrimônio da Empresa; 

– compromisso com as comunidades e com o País; 
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– preservação da imagem do Banco como empresa competitiva, sólida e 

tradicional;  

– enfatização da marca BB como diferencial competitivo; – melhoria 

contínua de produtos e serviços; 

–proatividade no gerenciamento do risco, da rentabilidade, da liquidez e da 

segurança;  

– adoção da decisão colegiada e do trabalho em equipe como mecanismos 

de integração;  

– valorização do trabalho eficiente e inovador;  

– incentivo ao autodesenvolvimento e à profissionalização dos 

funcionários;  

– ascensão funcional baseada no mérito;  

– qualidade do atendimento e respeito e transparência” (BANCO DO 

BRASIL, 2003, p. 39). 

 

Observa-se que, embora alguns valores públicos resistam, como transparência, 

decisões colegiadas, trabalho em equipe, ética, compromisso com comunidades, incentivo 

ao desenvolvimento dos empregados e respeito, a noção do banco como instrumento de ação 

do Estado perde força em relação ao ano anterior e valores típicos da iniciativa privada, 

fortalecidos na etapa neoliberal do capitalismo, ganham espaço como patrimônio, 

competitividade, marca, meritocracia e inovação. 

Ainda sobre 2003 achamos pertinente ao nosso problema destacar a atuação da 

chamada Gerência de Relação com Investidores (RI) do banco. O RI prestou contas no 

relatório anual das ações organizadas por essa gerência durante o ano de 2003 junto ao 

mercado, publicando detalhes de encontros e reuniões nacionais e internacionais.  

“(...) Em 2003, a RI realizou 12 reuniões com analistas de mercado de 

capitais – dez nas regionais da Associação dos Analistas e Profissionais 

de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec) e duas na Associação 

Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais (Abamec); 26 reuniões 

no Brasil com investidores e analistas de mercado; cinco reuniões com 

instituições de mercado no exterior; 52 reuniões com investidores e 

analistas de mercado internacionais, sendo 26 no Brazil Day (Nova York) 

e 26 no V Foro Latibex (Madri, Espanha); quatro apresentações 

institucionais em seminários e reuniões com executivos de outras 

empresas; oito conferências com analistas; cinco teleconferências de 

resultado – sendo três em português e duas em inglês; e três congressos 

nacionais: o 4º Congresso de Governança Corporativa, o Encontro do 

Plano Diretor do Mercado de Capitais e o 5º Encontro de Relações com 

Investidores” (IDEM, p. 30). 

 

Mesmo sendo à época esse investidor ainda muito restrito aos negócios do Banco 

do Brasil, o relatório também publica um questionário da RI com respostas apaziguadoras 

sobre possível risco de queda de rentabilidade não somente pela natureza pública do banco, 

assim como o cenário internacional de redução de taxas de juros. A despeito da transcrição 

abaixo ser demasiado longa, decidimos por mantê-la, pois ilustra a preocupação da RI à 
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época em diminuir o caráter público e o que advém desse caráter, como assumir risco de 

redução de rentabilidade. Também se coloca, embora não tão explicitamente, o capital – 

público – do banco à disposição dos riscos mais altos e do negócio financeiro especulativo 

da bolsa de valores. 

“Principais perguntas respondidas pela RI em 2003  

- O Banco do Brasil está preparado para enfrentar o cenário de 

redução das taxas de juros sem que tenha sua rentabilidade afetada?  

Por diversos trimestres, o BB tem demonstrado que os aumentos de 

margem obtidos na intermediação financeira provêm, predominantemente, 

da capacidade de expandir seus ativos, valendo-se da escala. Com a 

combinação de redução de taxas de juros e crescimento econômico, o 

Banco entende que haverá espaço para intensificação de operações com os 

segmentos de varejo e de atacado, somando-se ao excelente desempenho 

que as operações de agronegócio têm apresentado, amortecendo a pressão 
da queda do spread na sua margem financeira.  

 

- Por que a carteira de crédito de agronegócios tem aumentado a 

participação no portfólio de crédito do Banco?  

O Banco do Brasil é o pioneiro na concessão de crédito rural no 

Brasil e líder nesse segmento. O agronegócio é um dos mais eficientes e 

competitivos setores da economia brasileira. Contribui significativamente 

para a balança comercial e possui um papel estratégico no crescimento 

econômico do País. O crescimento da carteira de crédito de agronegócio 

acompanhou a expansão desse setor nos últimos anos e o aumento dos 

recursos oficiais para o financiamento dessa atividade. 

 

- A rentabilidade do Banco pode ser afetada por ingerência política 

ou por conta do seu papel social?  

O Banco do Brasil considera que suas responsabilidades na 

execução de políticas públicas do governo não são incompatíveis com as 

prerrogativas de uma empresa de capital aberto, no caso, compartilhado 

pela União e por acionistas minoritários. Nesse sentido, a seção II do 

estatuto social da Companhia disciplina as relações entre o Banco e seu 

controlador, a União, com o objetivo de garantir a remuneração adequada 

à Empresa na consecução das ações de políticas públicas.  

Seção II – Relações com a União  

Art. 5.º O Banco contratará, na forma da lei, diretamente com a 

União ou com a sua interveniência:  

I – a execução dos encargos e serviços pertinentes à função de agente 
financeiro do Tesouro Nacional e às demais funções que lhe forem 

atribuídas por lei;  

II – a realização de financiamentos de interesse governamental e a 

execução de programas oficiais mediante aplicação de recursos da União 

ou de fundos de qualquer natureza; e  

III – a concessão de garantia em favor da União.  

Parágrafo único. A contratação de que trata este artigo fica 

condicionada, conforme o caso:  

I – à colocação dos recursos correspondentes à disposição do Banco 

e ao estabelecimento da devida remuneração;  

II – à prévia e formal definição da adequada remuneração dos 

recursos a serem aplicados em caso de equalização de encargos 

financeiros; e  
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III – à prévia e formal definição de remuneração, nunca inferior aos 

custos dos serviços a serem prestados.  

Esse preceito estatutário baseia-se no que estabelece a Lei das 

Sociedades Anônimas em seu artigo 245, o qual proíbe que os 

administradores, em prejuízo da companhia, venham a favorecer sociedade 

coligada, controladora ou controlada.  

 

- O Banco do Brasil vai entrar no Novo Mercado da Bovespa?  

Nas reformas estatutárias de 2001 e de 2002, o Banco do Brasil 

incorporou em seus estatutos todas as exigências contidas nos 

regulamentos do Novo Mercado da Bovespa. Entre os exemplos de 

exigência, destacam-se: a previsão para que o acionista controlador 

promova medidas tendentes a manter em circulação, no mínimo, 25% das 

ações de emissão do Banco; a realização de ofertas públicas de colocação 

de ações por meio de mecanismos que favoreçam a dispersão do capital; a 
extensão para todos os acionistas das mesmas condições pelos 

controladores quando da venda do controle da companhia (tag along de 
100%); o estabelecimento de um mandato unificado de um ano para todo 

o Conselho de Administração; e a disponibilização de balanço anual 

seguindo as normas e padrões internacionais de contabilidade (US GAAP 

ou IAS GAAP). Introdução de melhorias nas informações prestadas 

trimestralmente, entre as quais a exigência de consolidação e de revisão 

especial; a obrigatoriedade de realização de uma oferta de compra de todas 

as ações em circulação, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento 

do capital ou cancelamento do registro de negociação no Novo Mercado; 

e o cumprimento de regras de disclosure em negociações envolvendo 

ativos de emissão da companhia por parte de acionistas controladores ou 

administradores da empresa. Não há, entretanto, decisão tomada pela 

administração da Empresa no sentido de assinar o contrato para formalizar 

a entrada no Novo Mercado, pois isso depende, ainda, da concordância do 

Acionista Controlador.  

 

- O Banco do Brasil terá sobra de capital suficiente para suportar a 

necessidade de crescimento de sua carteira de crédito?  

A melhoria consistente do desempenho, tem permitido ao Banco 

honrar seus compromissos societários, com pagamento de dividendos aos 

acionistas, além de incorporar lucros, possibilitando a capitalização 

necessária à alavancagem de novos negócios. A tabela, a seguir, mostra 

que, no fim de dezembro de 2003, o BB registrava excesso de PL da ordem 

de R$ 3,4 bilhões, o que possibilitaria crescimento de até R$ 30,8 bilhões 

em ativos ponderados a 100% pelo risco, como é o caso das operações de 

crédito (IDEM). 

 

Em 2004 houve a primeira grande reestruturação na orientação de negócios do 

BB no governo Lula, assumindo como direção estratégica que o banco buscaria alcançar os 

objetivos de “(...) ser o banco líder no mercado de crédito, no financiamento do comércio 

exterior, no agronegócio e no mercado brasileiro de capitais (...) e de ter suas ações (...) com 

participação destacada em bolsas de valores (BANCO DO BRASIL, 2004, p. 61). Por isso, 

a missão do banco sofreu uma sutil mudança, excluindo-se a passagem “... e ser útil à 

sociedade”, trocando-a pela frase “... e contribuir para o desenvolvimento do país.”. Essa 
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substituição nos permite fazer alguns questionamentos iniciais. Primeiro por que o Banco do 

Brasil sob direção do novo governo de Lula, de forte oposição à política econômica do 

presidente anterior, não mexeu na missão por mais de 1 ano? Uma possível cautela com a 

transição, assim como com o mercado financeiro, que não via com simpatia o novo 

presidente. Segundo, questionar qual é o sentido da troca de “útil à sociedade” por 

“desenvolvimento do país”. Ora, se fossem coisas iguais, não haveria necessidade de mudar.  

Essa versão permaneceu até 2007, início da crise financeira mundial, quando 

houve outra mudança quase imperceptível: incluiu-se a palavra “sustentável”, no período 

anterior, ficando assim formulada a Missão do Banco do Brasil: “Ser a solução em serviços 

e intermediação financeira, atender às expectativas de clientes e acionistas, fortalecer o 

compromisso entre funcionário e contribuir para o desenvolvimento sustentável do país.”. 

É com a posse da presidente Dilma Rousseff que ocorre uma mudança que 

podemos chamar de mais expressiva. No terceiro mês de seu mandado, em 2011, mantendo 

o presidente do Banco do Brasil Aldemir Bendine, funcionário de carreira do banco, 

nomeado por Lula em 2009, a missão do Banco do Brasil passa a: “Ser um banco competitivo 

e rentável, promover o desenvolvimento sustentável do Brasil e cumprir sua função pública 

com eficiência.”. Pela primeira vez, desaparece o “compromisso com o funcionário”, 

característica forte e histórica da empresa de manter funcionários concursados de longa 

carreira. A exclusão da passagem “ser solução em serviços” está no contexto de uma 

profunda reestruturação do banco, conhecida como “BB 2.0”, de foco no atendimento a 

negócios e direcionamento de clientes de prestação de serviços bancários como pagamento 

de contas no caixa para o chamado autoatendimento, em terminais eletrônicos e internet. 

Nos últimos meses, por exemplo, as agências deixaram de receber pagamento de contas de 

gás e luz, sendo os clientes orientados a procurar lotéricas e serviço de autoatendimento via 

internet. Nesta nova formulação da missão surge a expressão “função pública”, somando-se 

a ideia de que ela deva ser “cumprida com eficiência”, mas não se esclarece qual seria a 

função pública, nem como ela seria cumprida com eficiência. 

Em 2015, primeiro ano de mandato da presidente reeleita, a missão sofre 

transformação e é a versão oficial em vigor até o fechamento deste trabalho. Que é: “Banco 

de mercado com espírito público. Ser um banco competitivo e rentável, atuando com 

espírito público em cada uma de suas ações junto a toda sociedade”. Observamos que 

mesmo na página eletrônica do banco, aparecem duas versões para a missão. Na aba de 

“Relação com os Investidores”, a primeira frase “banco de mercado com espírito público” 
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aparece. Já em outra aba, “Quem somos”, a primeira frase é omitida. Espanta-nos, em 

princípio, a falta de rigor, ou atenção, ou cuidado com a redação que uma empresa do porte 

do BB dá a sua missão. Pode parecer não haver diferença, mas consideramos que há para 

quem lê porque, num primeiro momento, nós mesmos fomos levados a crer que havia duas 

missões coexistindo.  

Considerando a conjuntura, duas coisas em comum acontecem na publicação das 

duas últimas versões de missão do banco. A primeira, já adiantamos, é o fato de que foram 

publicadas no primeiro ano de cada um dos mandatos de Dilma. Ressaltamos que não há 

equivalência desse movimento nos mandatos de Lula, ainda que possamos admitir que a 

primeira mudança, ocorrida em 2011, apenas 3 meses após a posse da presidenta, tenha sido 

iniciada sua formulação no governo anterior.  

Outra é a conjuntura internacional de crise econômica, sendo que em 2011, o BB 

ainda colhia os frutos em resultados econômicos por ter, junto com a Caixa Econômica e 

BNDES, injetado dinheiro, através de empréstimos consignados e créditos ao empresariado, 

em momento de auge da crise em 2008 e 2009, quando os bancos privados se retraíram. Esta 

janela de oportunidade foi recompensada.  

Cabe, portanto, observar que a atual Missão do Banco, seja “Banco de mercado 

com espírito público”, seja “Ser um banco competitivo e rentável, atuando com espírito 

público em cada uma de suas ações junto a toda sociedade”, permite indagar o que significa 

espírito público, expressão abstrata, diante da concretude de “ser um banco competitivo e 

rentável”?  

A seguir, no quadro abaixo, fazemos uma sinopse da trajetória da Missão do 

Banco do Brasil ao longo do tempo que delimitamos para essa pesquisa.  
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QUADRO COMPARATIVO DAS MISSÕES DO BANCO DO BRASIL 

ANO MISSÃO 

2002 Ser a solução em serviços e intermediação 

financeira, atender às expectativas de clientes e 

acionistas, fortalecer o compromisso entre 

funcionário e a empresa e ser útil à sociedade. 

2004 Ser a solução em serviços e intermediação 

financeira, atender às expectativas de clientes e 

acionistas, fortalecer o compromisso entre 

funcionário e a empresa e contribuir para o 

desenvolvimento do país. 

2007 Ser a solução em serviços e intermediação 

financeira, atender às expectativas de clientes e 

acionistas, fortalecer o compromisso entre os 

funcionários e a empresa e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável do país. 

2011 Ser um banco competitivo e rentável, promover o 

desenvolvimento sustentável do Brasil e cumprir sua 

função pública com eficiência. 

2015 Banco de Mercado com espírito público. Ser um 

banco competitivo e rentável, atuando com espírito 

público em cada uma de suas ações junto a toda 

sociedade. 

 

Sobre o conteúdo do discurso que se transformou no caso do Banco do Brasil 

sobre o próprio Banco do Brasil, afirmando sobre si mesmo uma condição de “banco de 

mercado”, negando a condição de sua origem fundamental, levantada já neste trabalho, 

somado às experiências dos empregados consultados por nós, precisamos acrescentar que: 

“No caso específico da reorganização do trabalho no setor bancário 

atual, parece ficar evidente a presença, em paralelo ao avanço da 
informatização, de um conjunto de novas técnicas de controle do trabalho. 

Essas novas formas de gestão da força de trabalho, baseadas nos modelos 



 

125 

de acumulação flexível, produziram um inovador padrão interativo entre 

homem e máquina, ao tempo em que inaugura um arcabouço ideológico 

deveras significativo. De fato, o discurso gerencial de “democratização”, 

“humanização” e “parceria” foi difundido amplamente para o conjunto da 

categoria bancária. A difusão de tais discursos procurou dar uma 

justificativa ao novo modelo de controle das atividades executadas pelos 

bancários, agora intensificadas. Hoje, por intermédio do auxílio das 

operações registradas por computador, permite-se a verificação diária do 

desempenho funcional do trabalhador bancário. A intensificação do 

trabalho, à qual os bancários são submetidos, é justificada pela necessidade 

imperiosa da expansão dos negócios e do lucro. Nesse contexto, percebem-

se, inclusive, inúmeras evidências de colaboração compulsória impostas ao 

bancário pelo capital rentista. Com efeito, por intermédio também dos 

novos métodos de gerenciamento da “força de trabalho” bancária, 

impõem-se a formação de um “novo tipo” de bancário: vendedor, 
comprometido com a acumulação do capital rentista e, ainda, mais 

vulnerável às doenças inerentes à categoria (PONTE, 2013). 

 

Essas transformações foram sentidas de forma emblemática no caso do Banco 

do Brasil, como demonstra nossa pesquisa e diz Ponte. Podemos atribuir as análises que 

fazemos a todo sistema financeiro e supor que as condições de vida dos trabalhadores possam 

ser ainda mais difíceis no caso do setor privado, onde a demissão é praticada como política 

de contenção de custo. 

O Banco do Brasil, nos últimos 15 anos, incorporou tecnologias organizacionais 

para dinamizar a empresa junto ao mercado, com o fim de tornar-se mais competitivo no 

mercado. Isso gerou mudanças tanto nos negócios do banco, como vimos, como na relação 

da empresa com seus empregados, ajustados como empregados de qualquer empresa do setor 

privado, sob a justificativa que isso seria positivo para empresa. 

Foi com base nas premissas e no estudo teórico de valor público realizado no 

capítulo anterior, que estudamos o caso do Banco do Brasil. Trouxemos concretamente 

ilustrações de como a perspectiva originária de uma sociedade de economia mista se expôs 

a um processo de descaracterização, na sua representação social e nos seus propósitos 

oficiais declarados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal desta dissertação, o de identificar os elementos que 

imprimem o caráter público fundamental das estatais, considerando o caso do Banco do 

Brasil organizado sob forma de S/A, na disputa entre interesses públicos e particulares é 

resultado primeiramente de uma série de contradições que observávamos nos locais de 

trabalho no BB. Divididos entre saber da função pública da instituição e a pressão sofrida 

para atuar no banco como se privado fosse, os funcionários rotineiramente travavam comigo 

debates sobre a verdadeira natureza do banco.  

O problema advém justamente dessa questão. Os funcionários ouvem da alta 

administração que o banco é “um banco de mercado”, como descreve sua missão atualmente. 

E que o caráter público, seu “espírito” é secundarizado em relação a sua tarefa que seria de 

fato a mais importante: garantir lucros aos acionistas. Essa pressão torna-se ainda mais 

concreta com a acentuada desvalorização salarial, começada na era FHC com congelamento 

de oito anos, e continuada nos governos Lula e Dilma, que mesmo repondo a inflação, no 

geral, não combateram a perda acumulada historicamente, mesmo diante do cenário de 

grande rentabilidade. Um dos meios de pressão dos administradores é que as metas precisam 

ser atingidas não somente para remunerar acionistas, mas também para garantir o pagamento 

de maiores participações nos lucros aos próprios empregados, o que é posto como alternativa 

ao salário. 

Nosso problema consistia em confrontar o senso comum de que empresas 

públicas de economia mista, por terem participação de capital privado teriam sua função 

pública original deixada em segundo plano, tornando seu objetivo maior a busca do lucro, 

como se qualquer outro tipo de empresa privada fosse. 

Apresentamos primeiramente um contexto histórico, econômico e político onde 

o capitalismo assumiu preponderância, mesmo que não sendo a única alternativa posta. 

Procuramos demonstrar que a fase do neoliberalismo é resultado de um processo de longo 

aprofundamento das crises do capital, sendo imposta solução pelo Estado de modo a garantir 

a taxa de lucro das classes dominantes, mesmo subordinando direitos e conquistas sociais da 

classe trabalhadora. 

Recorremos à literatura clássica, com Rousseau e Stuart Mill, assim como 

pensadores da atualidade, como Moore, Bozeman, Gurgel, Santos, Figueiredo e outros. 

Mostramos como a discussão do valor público assume uma importância grandes em 
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manifestações artísticas, culturais e políticas, como livros, filmes e músicas, evidenciando 

ser uma pauta de interesse coletivo e atual. 

Também procuramos mostrar que a legislação pertinente sustenta que as 

empresas públicas, incluídas as sociedades de economia mista, são originadas através de lei 

para cumprirem um primeiro e mais importante papel de serem instrumento de ação do 

Estado.  

A doutrina constitucionalista mais recorrente defende o princípio de supremacia 

do interesse público sobre o particular, como consequência lógica do fato do Estado 

representar a coletividade e, assim, estar impedido de favorecer o interesse privado, em 

detrimento do interesse do conjunto de todos. 

O Banco do Brasil, mesmo tendo sido fundado antes da consolidação dessas leis, 

realizou adaptações em seus estatutos sempre foi necessário o enquadramento às novas 

normas à medida que elas se materializavam. Ademais, o próprio banco nasceu a partir do 

esforço de governo ainda imperial e manteve sua existência com o início do período 

republicano, atravessando períodos de guerra e de duas ditaduras no Brasil. 

Seus empregados principalmente ao longo do século XX estiveram organizados 

na vanguarda dos movimentos sociais, participando de várias das conquistas da classe 

trabalhadora e resistindo coletivamente contra políticas que representassem enfraquecimento 

do Estado e perda de direitos sociais. Não à toa, uma série de medidas foi tomada desde os 

anos 1990, como desvalorização progressiva do salário e quebra da isonomia de direitos em 

1998. A crise do sindicalismo agravada pelo fato de seus principais líderes pertencerem ao 

mesmo grupo político que esteve no governo não ajudou a uma recomposição que pudesse 

politizar o debate entre os trabalhadores para resistirem aos ataques. 

Fato é que certas políticas foram implementadas pelo governo federal, como 

financiamento de estudos no nível superior privado, aumentando o número absoluto de 

matrículas no ensino superior; financiamento de moradia para população de baixa renda, 

além do já tradicional incentivo à agricultura.  

Ao longo desse trabalho, a crise econômica associada a uma crise profunda 

política, mudou não as bases do que apresentamos, mas promete aprofundar os parâmetros 

do banco para atuar ainda mais como privado. O novo presidente da empresa, Paulo Rogério 

Caffarelli, atuando diretamente com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prometeu a 

Temer uma reestruturação de grandes proporções que garanta altas taxas de lucro no fim 

deste ano mesmo no contexto de crise. 
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Duas diretorias foram extintas no dia 11 de outubro, a Dimob (Diretoria de 

Crédito Imobiliário) e a Diref (Relações com Funcionários e Entidades Patrocinadas), ambas 

grandes exemplos do que tratamos nesta dissertação. A Dimob era a diretoria responsável 

pelo setor de empréstimos na área imobiliária, onde o Banco do Brasil atingiu em poucos 

anos o patamar de ter a segunda maior carteira do país, atrás somente da grande carteira da 

CEF. A decisão recém anunciada é de que sejam suspensos indefinidamente novos 

empréstimos para o Minha Casa Minha Vida, deixando-os limitados a operação das Caixas. 

A Diref é a diretoria que tratava dos assuntos de caráter trabalhista do banco, 

sendo a responsável nacional direta pelas negociações entre banco e empregados. O anúncio 

da extinção dessa diretoria deu-se dias depois do acordo inédito de prazo de dois anos, não 

sendo prevista, portanto, nova negociação até 2018. Paralelamente, anunciou-se o 

lançamento urgente de programa de aposentadoria incentivada a público alvo de cerca de 18 

mil empregados do banco. 

Tais anúncios parecem explicitar os propósitos para gestão do BB no prazo 

imediato, contando com o fato de que seus funcionários não conseguirão superar as 

dificuldades já existentes de se organizar e resistir aos ataques próximos. 

Como parte de todo nosso método materialista histórico, não podemos deixar de 

atualizar outros aspectos da conjuntura histórica para analisar nosso problema, como a 

aprovação da Lei das Estatais, maquiada com a aparência de uma lei inovadora que irá 

combater a corrupção quando na verdade traz artigos que no fundo tornam mais flexíveis as 

regras em relação á lei de licitações. 

Outras medidas legislativas de caráter similar estão em tramitação. A  Emenda 

Constitucional (PEC) 241, conhecida como o Novo Regime Fiscal, que propõe limitar os 

gastos públicos federais por vinte anos, além de propor a desvinculação de receitas 

destinadas às pastas de saúde e educação e o Projeto de Lei (PL) 54 atualmente no Senado, 

que propõe suspender concursos públicos e limitar reajuste salariais são ações do Estado que 

tem se demonstrando distantes dos valores e critérios de valor públicos que já identificamos 

até o momento neste trabalho. 

O BB mostrou ser um palco privilegiado da disputa entre valor público e privado 

e muitos anos de reestruturaçõess organizacionais, desde os anos 1990, mostraram 

preocupar-se com distanciar o funcionário de seu papel de agente público, restringindo a 

mero vendedor e desarticulando sua capacidade mobilizadora e de resistência.  
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Por outro lado, fortaleceu-se o senso comum de que o banco deve ser uma 

empresa que lucra e remunera seus acionistas, em detrimento de papel central de ser 

instrumento do Estado em políticas públicas de redução de desigualdades. 

Considerando nossos três capítulos, onde apresentamos os valores públicos, o 

histórico do capitalismo, em especial a etapa do neoliberalismo e a própria história do Banco 

do Brasil, procuramos suporte para o atingimento de nosso objetivo geral, de identificar os 

elementos que imprimem o caráter público fundamental das estatais, considerando o caso do 

Banco do Brasil. 

Concluímos que os elementos centrais que garantem o caráter público das 

empresas públicas, incluindo o BB, estruturam-se sobre: 

a) a origem motivadora de fundação:   

As iniciativas históricas de criação e de manutenção do Banco do Brasil como 

banco que amparasse as necessidades de desenvolvimento econômico foram sempre de 

natureza do poder público. Mesmo quando o Barão de Mauá funda um banco com o mesmo 

nome, composto exclusivamente por capital privado, logo passou ao controle e direção da 

administração pública, por defesa do então Ministro Visconde de Itaboraí. 

b) a fonte dos recursos: 

O capital de composição do Banco do Brasil teve origem pública em sua primeira 

fundação, sendo administrado a partir de recursos recolhidos através de impostos. A partir 

da adaptação de seus estatutos à legislação das sociedades anônimas nos anos 1940, passou 

a ser composto seu capital fundamentalmente por capital público, sendo sempre dirigido pelo 

governo federal. Muito debate se faz hoje, quando a participação de capital do Tesouro se 

retrai e cresce a participação do capital de acionistas privados, principalmente os de origem 

estrangeira. 

c) o destino de seus investimentos: 

Durante toda sua história, em especial a partir do início do século XX, o Banco 

do Brasil esteve à frente de políticas de financiamento dos grandes investimentos que 

ocorreram no país. Desde o socorro a empresas e fazendeiros durante as grandes guerras, 

passando pelo financiamento da agricultura, de grandes e  pequenos produtores, e dos 

primeiros momentos de industrialização. Nos últimos 15 anos, o BB foi o maior financiador 

da agricultura, no sistema financeiro, mantendo posição conquistada no século anterior nesse 

segmento de crédito, assim como serviu ao governo federal em medidas de combate à crise 
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internacional financeira, ao financiamento de educação superior e de construção de moradia 

para populações de baixa renda, servindo de complemento à grande política implementada 

pela Caixa Econômica. 

d) o tipo de relações sociais de trabalho: 

Os empregados do setor financeiro foram vanguarda da luta dos trabalhadores 

desde o início do século XX, o que é exemplificado por sua jornada de 30 horas garantida 

na CLT. No caso do BB, a luta desses empregados garantiu a soma de uma série de direitos 

e benefícios em acordos de trabalho, além de uma política de valorização do piso salarial 

reconhecida até hoje. O que demonstramos foi que além de grande perda de poder aquisitivo 

do salário, outros direitos são atacados principalmente no contexto da reforma do aparelho 

do estado nos anos 1990 e que ao longo dos anos 2000, há uma política de desmonte das 

resistências sindicais. 

Tomando esse aspectos que em certos momentos são expressivos em outros, 

como nos últimos anos, são abalados por mudanças e restringidos, conseguimos identificar 

os elementos constitutivos do valor público das empresas públicas em sentido lato. 

Assim, temos clara a natureza pública do Banco do Brasil, com base nos 

elementos acima destacados. No entanto, a crescente lógica predominante da administração 

do Estado a serviço da estabilidade do mercado, transforma as estruturas internas do banco, 

mesmo às custas dos interesses públicos.  

O âmbito dessa pesquisa mostrou-se amplo o suficiente para não esgotarmos 

nenhuma das questões levantadas. Mesmo havendo muitos pesquisadores sobre o tema no 

Brasil, sugerimos que a análise dos dados aqui mostrados e outros devem prosseguir, 

especialmente a partir de novos patamares de aumento da exploração do trabalho coletivo 

no Brasil. Agora mais que nunca. Assim como nos parece urgente a necessidade da 

reorganização dos trabalhadores para defender seus interesses e o caráter público da atuação 

da empresa onde estão empregados. 

A lógica de favorecimento do mercado para o setor privado, agenciado pelo 

Estado, em detrimento dos interesses da maioria da população precisa continuar sendo 

enfrentada.  Os recursos públicos são oferecidos para salvar bancos e empresas, mas 

raramente para salvar escolas, bibliotecas, parques, asilos ou hospitais. A universidade, 

juntamente com o movimento social, sendo parte dele, deve dirigir esforços para construir 

um pensamento de emancipação da classe trabalhadora, através do fim da apropriação 
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privada da riqueza pública. Os milhões de famintos, sem teto, sem terra, as vítimas das 

guerras do imperialismo internacional precisam disso urgente. 
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