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No início do século XX, alguns economistas se mostravam incomodados com 

a indefinição de certas categorias1. A economia política, tratando de oferta e demanda, 

supunha que o sistema simplesmente funcionava por si mesmo. Os mecanismos de 

mercado não coordenados (mercado como espaço, relação entre oferta e demanda) 

eram os elementos analíticos centrais, sendo os agentes econômicos (e a coordenação 

interna de sua atividade econômica) um aspecto secundário. 

Tendo em vista essa falta, Ronald Coase (1937) dedica-se a definir com 

precisão o conceito de firma, essas “ilhas de poder consciente” (Coase, 1937, p. 388) 

imersas nesse mercado não coordenado. A questão que orienta o trabalho do autor é, 

afinal, qual o motivo de existirem organizações econômicas voltadas a organizar a 

produção de determinado bem? Por que elas não obtém os bens necessários 

comprando-os no mercado? 

O autor identifica determinados custos de transação na obtenção de 

determinados bens através do mercado, custos esses que poderiam ser reduzidos caso 

uma organização seja formada com a finalidade de produzir esse bem. Assim, 

desenvolve um conceito que explica o papel das instituições econômicas que 

organizam o trabalho e produzem bens, e também trata de sua expansão e sua 

redução. 

Essa definição de firma orienta grande parte da literatura econômica na 

identificação do agente econômico no mercado (Portugal Jr, 1994; Williamson, 1967). 

O agente econômico é visto como uma unidade organizacional que, através de 

cálculos de custo, decide aumentar ou diminuir; e se relaciona com outros agentes no 

mercado enquanto entidades semelhantes e separadas. 

                                                           
1 Esse incômodo é o elemento com que Ronald Coase inicia o seu debate sobre o conceito de “firma”. 

Essa falta que menciono não significa que o assunto simplesmente não era debatido. Importante 

mencionar sobre esse assunto as contribuições de Alfred Marshall e Frank Knight no texto de Coase. 



Essa visão permanece muito forte na perspectiva econômica ortodoxa. A 

perspectiva dos agentes economicos juridicamente definidos e separados, imersos em 

um conjunto de relações de mercado não coordenados, guia não somente as principais 

correntes econômicas como também as noções gerais dispersas na sociedade sobre 

como funciona o sistema econômico (o que poderia ser classificado como senso 

comum). 

A presente pesquisa busca problematizar tal perspectiva à luz das estruturas 

acionárias dos grupos financeiros brasileiros. Seria possível partir de um conceito 

delimitado de firma para compreender as complexas estruturas dos grupos 

econômicos formados pelo grande capital? 

 

A estrutura acionária como fundação da classe burguesa; 

 

É possível afirmar que o conceito de firma orientou quase um século de 

debates acerca das organizações econômicas capitalistas, e passou por uma série de 

transformações. Conceitos complementares como de Alfred Chandler de forma 

“multi-divisional” e o próprio conceito de grupos econômicos surgem para dar conta 

da realidade das grandes organizações econômicas presentes no capitalismo (Portugal 

Jr, 1994). 

 A contribuição do presente trabalho, mais do que apontar as contradições 

internas de outras teorias, é apresentar a própria realidade diante do leitor para, a 

partir desta, propor uma base interpretativa sobre como as empresas (e o próprio 

mercado) funcionam. 



Figura 1: Sociograma das redes acionárias de todos os grupos (2002). 

 

Fonte: Elaboração própria. Unibanco (azul), Itaú (amarelo), Bradesco (vermelho), Votorantim (cinza), Safra (verde), outros (laranja). Holding e empresas de participação 

(quadrado com bola), bancos (círculo), serviços financeiros (triangulo), setor primário (lozango), setor secundário (quadrado), setor terciário (quadrado com cruz), não 

identificados (thing). 



A observação do sociograma já nos aponta para um elemento fundamental na 

compreensão de como os agentes econômicos se configuram. Primeiro, eles não se 

circunscrevem a apenas uma instituição jurídica (cada figura do sociograma é uma 

instituição, as ligações são os vínculos acionários de uma empresa sobre outra). 

Segundo, o conjunto de instituições jurídicas sob seu comando não formam unidades 

isoladas; essas instituições são permeáveis. 

A relação que fundamenta o sociograma trata da posse de empresas, dimensão 

mais elementar da constituição de um ator econômico. Identificamos uma 

permeabilidade não só entre empresas, mas também entre grupos econômicos, pela 

posse compartilhada de determinadas empresas.  

Essa permeabilidade pode ser estudada em muitas outras dimensões 

econômicas que não estão tratadas no sociograma, como acordos comerciais (Scott, 

1988) e relações diretivas (Mintz & Schwartz, 1985). 

Constatar essa permeabilidade é o primeiro passo para passarmos de uma 

análise de grupos para uma análise de classe. Agentes econômicos não são “ilhas de 

consciência” imersas em um oceano anárquico (Coase, 1937, p. 388). Talvez seja 

dessa forma para a pequena burguesia. Mas o que nossa pesquisa sugere é que não é 

dessa forma para a grande burguesia financeira brasileira, pois encontramos um 

grande “continente”. Que poderia ser: a) expandido caso desenvolvêssemos a 

estrutura acionária dos grupos econômicos relacionados (em laranja); e b) adensado, 

caso selecionássemos mais tipos de relações que esses agentes estabelecem uns com 

os outros (comerciais e diretivas, por exemplo). Leia-se, é plausível assumir que a 

realidade seja mais ampla e mais densa daquilo que é apresentado aqui no 

sociograma. 

Além de compreender a permeabilidade existente entre as instituições dentro 

de um mesmo grupo econômico (e a multiplicidade de suas atividades), também 

estamos concebendo uma permeabilidade entre grupos econômicos. Os atores 

econômicos não funcionam de maneira isolada, como Robson Crusoé, encontrando-se 

apenas ocasionalmente em um espaço em comum chamado mercado. Os agentes 

econômicos funcionam em uma constante interação. 

Ao rompermos com uma demarcação estrita de agentes econômicos, 

conferindo-lhes permeabilidade, percebemos que suas relações com os outros atores 

também não ocorrem de maneira “estranhada”. O chamado “mercado”, longe de ser 

um estado de natureza hobbesiano, em que indivíduos definidos e opacos lutam pelos 



seus interesses, é um espaço que se compõe pelos próprios agentes econômicos. Suas 

interações constituem o próprio espaço; e sua repetição o torna perene (estruturado). 

Um debate teórico extremamente relevante sobre esse assunto foi realizado 

por Mark Granovetter (2007), ao criticar as concepções subsocializadas e 

supersocializadas dos atores econômicos. Critica a excessiva valorização da agência 

na primeira abordagem, e a excessiva valorização do elemento estrutural na segunda. 

E, a partir dessa crítica, propõe o conceito de imersão (embeddedness), no qual as 

relações sociais individuais concretas possuem centralidade explicativa. 

A contribuição de Granovetter acerca do tema é de grande destaque, porém, 

não seguiremos sua proposta analítica. Embora critique as concepções de confiança e 

,má-fé adotados na teoria econômica, sua proposta permanece, em termos analíticos, 

naquilo que o autor chama de “causas próximas” (Granovetter, 2007, p. 32). Não se 

dedicando aos aspectos macro-sociais, o autor formula suas considerações para dar 

conta das relações sociais diretamente observáveis (e a constituição destas em rede). 

Com o objetivo de desenvolver uma análise em nível mais macro, 

consideramos central definir com maior precisão o tipo de relação social que é 

constituído entre os atores econômicos. E para isso, precisamos resignificar a palavra 

concorrência, conceituando-a enquanto forma de relação social estabelecida pelos 

atores econômicos. 

Ao invés de ser um espaço da não-coordenação, o mercado é composto por 

estruturas geradas pelas atividades estratégicas dos grandes grupos econômicos. Ao 

invés do mercado ser um espaço alheio aos atores, é um espaço construído pela 

atividade concreta destes. 

A concorrência predatória, ao invés de ser a única forma racional de relação 

posto aos agentes econômicos é apenas uma opção de comportamento. Aliás, 

compreendida estritamente, nunca seria realizada2. O interesse do capitalista não é 

destruir seu concorrente, mas sim realizar seu lucro de maneira maximizada, dentro 

do limite do possível (levando em consideração que empreendimentos econômicos 

são contínuos, recorrentes). 

 Se certas empresas estão marginalizadas (ou até excluídas) das redes 

constituídas pelos principais atores econômicos, é possível supor que suas estratégias 

possam assumir um caráter mais predatório. Portanto, é plausível assumir que para a 

                                                           
2 Se o capital não é reproduzido, o sistema para. Desenvolvemos a relação dos conceitos de classe e 

capital mais extensamente em nossa tese de doutorado. 



pequena burguesia as relações de concorrência se assemelhem mais ao que é 

considerado “concorrência” pela teoria econômica mais tradicional (estado de 

natureza hobbesiano). Porém, ao adentrar nas grandes redes de relações econômicas 

(acionárias, diretivas, comerciais, etc), o sentido dessa palavra (concorrência) precisa 

ser resignificado. 

Claro que cada empresa (e também diretor) tende a um esforço de maximizar 

sua rentabilidade. Mas devido a uma situação social densa, na qual essa possibilidade 

(maximização) depende cada vez mais de suas interações com outros agentes 

econômicos, o comportamento destrutivo passa a ser cada vez mais retirado enquanto 

opção. Por isso, consideramos elucidativa a definição de Cruz acerca da concorrência: 

A concorrência aparece, então, como o meio através do qual manifesta-se o nexo 

interior que prende uns aos outros os capitalistas individuais, como o processo 

mediante o qual sua solidariedade básica é afirmada para além da consciência dos 

agentes. No entanto, vimos também, por outro lado, que essa unidade não existe 

nunca como um dado, que ela se apresenta como um processo desenvolvido no 

tempo. (Cruz, 1979, p. 54). 

Consideramos que apresentar a concorrência como elemento produtor de 

solidariedade de classe contém em si o aspecto contraditório da realidade que 

estudamos. Não se trata aqui de classificar a relação como conflituosa nem como 

cooperativa; e muito menos tentar encontrar algum meio termo dentro dessa 

“graduação”.  

Trata-se, sim, de constatar que os elementos individuais desenvolvem seus 

comportamentos orientados por uma perspectiva individualista de maximização. 

Porém, inseridos dentro de uma realidade econômica da qual fazem parte constitutiva. 

Suas ações não são guiadas por uma mão invisível, mas sim por oportunidades 

concretas oferecidas no ciclo de reprodução do capital para aqueles em condições de 

realizá-lo (que fazem parte da estrutura). 

O nível de conflito ou cooperação produzido não seria unicamente decisão dos 

agentes, mas também efeitos das contradições postas nas múltiplas oportunidades 

dispostas (contradições do ciclo geral de reprodução do capital). As decisões dos 

agentes importam enquanto atos de execução desse capital; capital esse que não é um 

objeto “neutro”, mas que impõe seu modus operandi aos agentes. E considerando que 

esse modus operandi possui contradições, é esperado que, mesmo na efetividade da 

realização do ciclo (que demanda certo nível de coordenação), ainda assim existam 

conflitos. 



Concorrência, assim, pode ser definida como o modo maximizador 

individualista que orienta os agentes postos sobre uma estrutura (redes que 

possibilitam que dado agente seja o realizador de determinada fase do ciclo do 

capital). E nesse sentido, mesmo orientados individualmente, por serem práticas 

recorrentes que se estruturam em redes e geram um resultado afirmativo (realizam o 

ciclo do capital, de modo recorrente), pode ser considerada uma relação geradora de 

solidariedade (mesmo que contraditória, produzindo coesão e conflito, aspecto da 

própria sociedade que é produzida no processo).  

E como Cruz destaca, este elemento não é um dado; é um processo social 

construído historicamente. Surge em determinado momento histórico nas diversas 

formações sociais, e se repete (a classe se reforça) a cada momento em que o ciclo (do 

capital) se completa. Não se trata de uma reconstituição substancial, e por isso os 

atores assumem várias formas. Trata-se de repetição de dinâmicas, que possuem certo 

grau de variabilidade tanto em termos de direcionamento (estratégias) como em 

termos de atores (mudança de instituições e pessoas). Mas não podem variar 

completamente, pois as oportunidades de realização do ciclo são postas justamente 

para aqueles que anteriormente o realizaram. 

São nas relações concretas que se tornam recorrentes as dinâmicas de classe, e 

que as oportunidades de participação do ciclo do capital ocorre. Como coloca 

Minella: 

As relações de classe não se realizam num sistema lógico-abstrato, inferido a 

partir das posições estruturais atributivas agregadas em alto grau de abstração. Ela 

se constitui e se formaliza por um conjunto amplo de relações, 

formalizadas/institucionalizadas ou não. São inúmeros os espaços relacionais e 

eventos constituídos pelas classes dominantes para cooptar/neutralizar as classes 

dominadas, na busca permanente da dominação ou do exercício hegemônico. 

(Minella, 2013, p. 191). 

Essas relações possuem caráter endógeno (organização de classe) e exógeno 

(relação entre classes). Como Minella destaca, a metodologia de análise de redes 

possui grande utilidade na identificação desse conjunto de relações.  

Mesmo que a totalidade do conjunto de relações vá muito além daquilo 

identificável em qualquer pesquisa, ainda assim é possível apresentar uma 

determinada dimensão desta rede, e desenvolver uma análise de como esta dimensão 

evidencia determinados aspectos dessa classe ou fração a ser estudada. 

Portanto, é variado os tipos de pesquisas que podem ser feitas para tratar da 

burguesia financeira. Existem os estudos das redes constituídas pelos atores no nível 



propriamente econômico (acionário, diretivo, comercial). Mas essas redes existem 

também em mais dimensões sociais; os empresários transformam sua força 

econômica em força política e ideológica. 

Esse gênero de pesquisa é realizado pelo núcleo de estudos ao qual 

pertencemos: o Núcleo de estudos sócio-políticos do sistema financeiro (NESFI). Os 

empresários desenvolvem associações, que formam um universo institucional bastante 

complexo (Minella & Silva, 2017). Os empresários atuam politicamente financiando 

campanhas através de suas várias empresas (Silva & Minella, 2017) e até 

individualmente (Marmitt, 2017). Além dessas formas citadas, ainda existe a 

influência que esses agentes econômicos possuem na formação da opinião pública 

(Fiera, 2014). 

Mas os resultados da presente pesquisa se relacionam a uma dimensão mais 

objetiva (e endógena) da fração financeira. Estamos tratando de um nível analítico de 

“existência” da burguesia financeira. Da pluralidade institucional (empresas) 

responsáveis pela execução do ciclo do capital dinheiro, e suas conexões acionárias. 

Essas conexões mostram, primeiro, como os agentes de classe (grupos) se organizam; 

segundo, como esses agentes se conectam; e terceiro, como agentes além da fração (e 

da classe) estabelecem conexões já nesse nível de “existência” com a burguesia 

financeira brasileira (empresas em laranja). 

Mas, se temos uma perspectiva de classe como processo, como poderíamos 

nos limitar à análise da rede acionária de 2002? Como já destacava Thompson na 

“Formação da classe operária inglesa”: 

Se determos a história num determinado ponto, não há classes, mas simplesmente 

uma multidão de indivíduos com um amontoado de experiências. Mas se 

examinarmos esses homens durante um período adequado de mudanças sociais, 

observaremos padrões em suas relações, suas ideias e instituições. (Thompson, 

2004, pp. 11-12). 

Com esse objetivo também montamos a rede acionária de 2014, buscando 

observar continuidades e rupturas, observar a força das conexões e os pontos de 

fracionamento. 

Ao compararmos a rede de 2002 com a de 2014, percebemos que a rede 

acionária é um elemento de classe suscetível à transformações, como pode ser 

observado no sociograma a seguir. Apesar da posse de empresas pertencer a uma 

dimensão “existencial” de determinada classe, é possível observar transformações 

significativas nesta. 



Figura 2: Sociograma das redes acionárias de todos os grupos (2014). 

 

Fonte: Elaboração própria. Mesmos elementos analíticos do sociograma anterior. 



Nesse sociograma é possível observar elementos de continuidade e mudança. 

Partindo de nossa definição de burguesia financeira, de executores do ciclo dinheiro do 

capital, percebemos que os elementos de continuidade podem ser explicados pela 

importância de determinados aspectos da estrutura institucional dos grupos para tal 

execução. E os elementos de mudança podem ser explicados por adaptações nas 

estratégias de participação nesse ciclo realizada pelos atores, dadas as contradições 

inerentes do ciclo. 

A classe, seguindo a definição de Thompson (2001, p. 169), seria não apenas 

esse conjunto de pessoas e instituições (seu somatório), mas o processo pelo qual estes 

se relacionam concretamente com a finalidade de realizar o capital (ou pelo menos a 

parte que lhes cabe). Já que no seu elemento mais fundador (acionário) existem 

dinâmicas importantes, consideramos plausível assumir a possibilidade de compreensão 

da classe enquanto processo (força, movimento), sendo os grupos a dimensão 

substancial da realidade. 

 

Conclusão: 

Um trecho muito utilizado para definir classe social em termos marxistas é o de 

Antonio Gramsci, no Caderno 13 (parágrafo 17), em que diferencia os “níveis de força” 

de uma classe social em três: nível objetivo, político e militar (Gramsci, 2007, pp. 40-

43). É comum o destaque para o nível político no processo de organização da classe; o 

enfoque nessa dimensão para a compreensão das articulações e efetivação da classe 

enquanto agente social. 

Percebemos que para a grande burguesia (em especial para a burguesia 

financeira brasileira), seu processo de coordenação (organização) já se inicia em suas 

dimensões mais elementares e objetivas. Talvez esse seja um dos fatores que explica sua 

grande força social. 
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