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 introdução
1

A literatura sobre as economias regional e urbana no Brasil tem, 
historicamente, privilegiado as análises centradas em indicadores relativos 
ao nível de produção e emprego à localização das empresas, aos fluxos 
comerciais, à infra-estrutura que permite a circulação das mercadorias 
e das pessoas e à localização das habitações, dedicando pouco espaço à 
discussão sobre o papel da moeda e do sistema financeiro nas dinâmicas 
econômicas regionais e urbanas.  As razões para que os estudos nestas 
áreas deixem esta lacuna é, por um lado, de natureza teórica, relacionado 
à forte influência da teoria neoclássica nos estudos dessa natureza que, ao 
tomar a moeda como neutra, também assume que o sistema financeiro 
exerce apenas a função de intermediário das transações socioeconômicas. 
Sob essa concepção, o capital, o trabalho e as informações não encontram 
fronteiras, podendo mover-se livremente e sem custos entre as regiões. E 
mesmo entre os teóricos que não assumem a neutralidade da moeda ao 
apoiarem-se na perfeita mobilidade do capital em espaços subnacionais 
deixam de considerar as diferenças entre as regiões. Por outro lado, as 
razões são de natureza empírica, relacionada à inexistência de dados 
regionalizados sobre os bancos e as transações financeiras, que sejam 
capazes de sustentar as análises que, ao tratar das dinâmicas regionais, as 
articulem também com a dimensão financeira.2 

Além da visão ortodoxa, é possível identificar distintas abordagens 
que tratam da moeda e dos sistemas financeiros como partes integrantes 
do processo econômico. As contribuições de Marx têm seus fundamentos 
ligados à análise do processo de acumulação de capitais, onde são obser-
vadas as funções que desempenham a moeda e o crédito. Marx observa 

1 A pesquisa que sustenta este texto contou com a participação dos estudantes Adriano Adelmo 
de Jesus e José Williams Soares da Silva, bolsistas de Iniciação Científica da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado da Bahia, e Bruno Menezes, bolsista do CNPq. Os mapas foram elaborados 
por José Williams Soares da Silva. 
2 No Brasil, só a partir de 1988 são encontradas informações sobre a movimentação bancária 
e localização de agências consolidadas por município, quando o Banco Central organizou e 
disponibilizou o Sistema de Informação do Banco Central do Brasil – SISBACEN.
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que as transações bancárias têm interferência na dinâmica capitalista, 
em especial, a partir do sistema de créditos, não só como parte impor-
tante das transações bancárias, como no movimento da acumulação de 
capitais. Para este autor, o sistema de crédito tanto acelera o desenvol-
vimento material das forças produtivas como contribui para a formação 
do mercado mundial. Marx sublinha, ainda, a capacidade que tem os 
bancos de criar meios de pagamentos para além dos depósitos captados 
(MARX, 1983).   

Outra abordagem que guarda distância da visão da neutralidade da 
moeda é a desenvolvida por Keynes. Em sua Teoria Geral, este autor 
toma o circuito real e o circuito financeiro como integrados. Diante da 
instabilidade econômica, põe em relevo o caráter instável da produção no 
capitalismo e afirma que as origens de tal instabilidade encontram-se no 
circuito financeiro. As incertezas próprias da produção no capitalismo, 
não raras vezes desapontam as expectativas dos capitalistas, acrescenta. É 
aqui – entre a idéia de incerteza e instabilidade – que as contribuições de 
Keynes vão fornecer os argumentos mais importantes aos estudos que, 
sob a sua perspectiva, tratarão da moeda e dos sistemas financeiros na 
trajetória do desenvolvimento (KEYNES, 1982).

Ambas as contribuições vão nutrir produções teóricas e empíricas 
que tratam do desenvolvimento socioespacial onde as dinâmicas real e 
financeira são integradas. Na linha teórica baseada nas contribuições de 
Keynes, no que toca às finanças regionais, vários estudos têm centrado 
a atenção na discussão sobre os mercados regionais de crédito, fluxos 
financeiros inter-regionais, os sistemas bancários, diferenças regionais 
de custos de transação, concentração dos mercados regionais de crédito, 
fluxo financeiro de fundos inter-regionais (DOW, 1987; CHICK e 
DOW, 1988).  No Brasil, Amado (1996, 1998) e Crocco (2006) têm 
aportado contribuições que, a partir da matriz keynesiana, reafirmam a 
heterogeneidade regional do sistema financeiro.

A análise do mercado de créditos também tem sido revisada a partir 
da introdução de problemas relacionados à assimetria de informações e 
dos custos de transação (STIGLITZ e WEISS, 1981). Nas transações de 
crédito, diferente do que ocorre em outros mercados, o preço, expresso 
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pela taxa de juros, não funciona como variável determinante. Interessa 
aos ofertantes de crédito, na definição de uma transação, não apenas o 
preço, como também o risco do empréstimo.  Esta visão repercute no 
âmbito da discussão sobre a relação entre o desenvolvimento regional e o 
sistema financeiro, destacando as imperfeições nos mercados de capitais. 

A emergência das políticas de minoração da pobreza pela via do 
mercado, ao destacar o tema da inclusão financeira, mostra que a forma 
como o sistema financeiro está estruturado leva à exclusão de parcelas da 
população em relação ao acesso ao crédito e a outros serviços financeiros 
(STIGLITZ e WEISS, 1981). Na mesma linha, também merece referência 
o trabalho de Leyshon e Thrift (1997), que além de tratar da “exclusão 
financeira dos pobres” agrega a questão espacial quando descrevem que 
os excluídos, em geral, estão concentrados em áreas específicas, sejam 
nas cidades ou em regiões rurais que, dada à concentração da localização 
das agências bancárias, vêm fortalecidos os mecanismos de exclusão. 

Os estudos cuja abordagem têm a teoria de Marx como fundamento 
têm buscado identificar processos e explicações para a crescente 
interpenetração das moedas e das finanças com a esfera produtiva e 
fenômenos macroeconômicos. Tomando o espaço internacional como 
cenário, destaca-se a busca da hierarquização dos fatores que definem 
a mundialização do capital pela via das finanças (BRUNHOFF, 1978, 
2005; CHESNAIS, 1996).

Lidando, diretamente, com o problema da instabilidade e meios que 
tem o capital de mover-se, fugindo das crises, no espaço e no tempo, 
Harvey (1999) aponta o crédito (junto com o capital fictício: debêntu-
res, hipotecas, ações, dívida pública) como uma das formas de o capital 
excedente fluir de uma esfera de menor valorização para outra de valori-
zação maior em momentos específicos. Esse trânsito não pode abdicar da 
dimensão espacial.  Em estudo voltado para o ambiente urbano, Harvey 
(1982) vai sublinhar como o sistema financeiro alimenta o desenvolvi-
mento desigual, quando trata do financiamento da habitação. Tomando 
o exemplo do financiamento habitacional, o autor argumenta como as 
instituições financeiras, coerentes com a lógica capitalista, deixam desa-
tendidas populações de áreas densamente povoadas, mas de baixa renda, 
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que, mesmo diante de abundante oferta de imóveis a baixo preço, não 
chegam a comprar tais imóveis pelo não-acesso ao mercado de créditos. 

O objetivo central deste artigo é a análise da estrutura bancária e 
financeira no estado da Bahia entre 1995 e 2004. O trabalho está 
estruturado em mais três seções além desta introdução. Na segunda 
seção, traz a análise histórica da institucionalização do sistema bancário 
e financeiro brasileiros, balizada pela reforma financeira implementada 
em 1964, base da organização e funcionamento do sistema até o final dos 
anos 80, e pela nova configuração inaugurada a partir dos anos 1990. A 
terceira seção examina o caso da Bahia, destacando a posição relativa da 
rede bancária baiana frente às principais praças nacionais, a cobertura 
bancária do território baiano e a distribuição espacial do estoque de 
depósitos e de créditos. Por fim, na quarta seção serão apresentadas as 
considerações finais.

mArcos recentes dA reestruturAção do 
sistemA finAnceiro brAsileiro e  AlgumAs 
indicAções sobre os seus rebAtimentos espAciAis

O atual desenho do sistema bancário e financeiro brasileiro tem 
seus contornos marcados pelas redefinições do marco legal de reformas 
iniciadas em 1964, que reordenaram o sistema nacional de forma a 
garantir sustentação financeira para um novo ciclo de acumulação de 
capitais nos moldes em que vigorou até os anos 1980, e pelas reformas 
implementadas a partir dos anos 1990, já articuladas com a abertura 
comercial e financeira.  

A reformA finAnceirA de 1964 e os seus reflexos nA 
ArquiteturA finAnceirA e nA presençA dos bAncos em espAços 
regionAis

A reforma bancária e financeira iniciada em meados de 1964 realizou 
modificações na regulação do mercado financeiro, ao tempo em que 
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exigiu a redefinição da arquitetura bancária brasileira. A seguir, com 
base em Tavares (1976), são destacados alguns marcos que caracterizam 
a reforma:

• Instituição da correção monetária dos Títulos do Tesouro Nacional 
pela Lei 4.354, de julho de 1964, que visava, num primeiro momento, 
alcançar o equilíbrio fiscal, mas que logo depois foi ampliada para quase 
todas as operações financeiras;

• Regulamentação dos Bancos de Investimento, com a Lei 4.728, de 
julho de 1964, que visava consolidar as operações de crédito de longo 
prazo. Nessa direção, foram reguladas as operações no âmbito das bolsas 
de valores;

• Criação do Sistema Financeiro de Habitação – SFH, Lei 4.380, 
de 14 de julho de 1964, que justificou a criação do Banco Nacional de 
Habitação, assim como as Sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras 
Imobiliárias e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo;

• Regulamentação das captações externas, possibilitando a entrada 
de capitais de curto prazo para repasse às empresas, tanto pelos bancos 
comerciais como pelo então Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico – BNDE;

• Reformulação do sistema de operação das financeiras, que passaram 
a desempenhar papel destacado na concessão de crédito ao consumidor, 
delimitando o espaço dessa modalidade de crédito do ofertado pelos 
bancos de investimento;

• Instituição do Sistema Nacional de Crédito Rural, Lei 4.829, de 
1995, cujo objetivo era também proporcionar ao setor agrícola uma 
fonte específica de acesso ao crédito;

• Ampliação dos incentivos fiscais que permitiam deduções do 
imposto sobre a renda de pessoas e empresas para aplicação em áreas e 
setores prioritários.

As mudanças no ordenamento do sistema financeiro passam a exigir 
modificações na estrutura do setor de forma a redesenhá-lo. No topo, 
são criados o Conselho Monetário Internacional (responsável pela 
formulação da política monetária), o Banco Central, que substituiu a 
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Superintendência da Moeda e do Crédito – SUMOC e reestruturou a 
relação entre o Tesouro e as autoridades monetárias. Nesse processo, 
o papel do Banco do Brasil é redefinido, passando esta instituição a 
assumir mais claramente a identidade de banco comercial. O Banco 
Nacional de Habitação – BNH, também criado nessa época, é uma 
exigência do Sistema Financeiro de Habitação, recém-inaugurado.  

A intermediação financeira passa, a partir de então, a verificar se 
por uma multiplicidade de títulos financeiros que deixa para trás a 
intermediação baseada na preponderância do tradicional esquema 
de captação de depósitos, por um lado, e a oferta de crédito como a 
fonte central de aplicação, por outro lado. Esse movimento dá lugar 
ao surgimento e/ou ampliação das financeiras, das companhias de 
seguros, sociedades de crédito, sociedades de investimentos e associações 
de poupança (TAVARES, 1983). Lima (2001) chama a atenção para 
a ausência de regulamentação específica, no bojo da reforma, para as 
instituições financeiras públicas não-federais, que acabaram submetidas 
à mesma regulação dos bancos privados: 

afora a menção ao Banco do Brasil, por conta da necessidade de 
revisão de suas funções, nenhum outro banco comercial público foi 
mencionado no conjunto principal das reformas, não obstante o peso 
relativamente importante desses bancos na estrutura financeira do 
país (LIMA, 2001:55). 

Ainda segundo a autora, uma regulação própria para os bancos 
de propriedade do capital estatal só veio em 1968, para distinguir 
as modalidades operacionais entre estas instituições e os bancos de 
investimento, já que ambos tinham por missão a realização de negócios 
de longo prazo. 

A reforma financeira empreendida a partir dos anos 60, ao romper 
com os limites colocados pela Lei da Usura frente à espiral inflacionária 
que vigorou na economia brasileira entre 1961 e 1964, inviabilizava a 
captação e os financiamentos de longo prazo pelos bancos comerciais. 
Avançar na direção do financiamento da expansão econômica requer a 
ordenação do sistema financeiro em termos de ampliação das suas funções, 
mas também a disciplina quanto ao crescimento da rede bancária.
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A configuração que assumiu o sistema financeiro nacional a partir da 
reforma iniciada em 1964 apresenta, ao longo do período que vai até o 
início dos anos 90, movimentos que, por um lado, resulta em concentração 
bancária, mas, por outro lado, tal concentração não impede a expansão 
da rede de agências em regiões periféricas. Entre 1964 e 1970, observa-
se uma contração do número de estabelecimentos bancários da ordem de 
58%, passando de 336 estabelecimentos para 195, resultado da onda de 
fusões (TAVARES, 1982). 

A concentração verificada nesse período, no entanto, não teve como 
conseqüência restrições à ampliação da rede de agências em regiões 
periféricas, afinal os bancos cumpriam importante papel na implementação 
de políticas desenvolvimentistas que orientavam o Estado brasileiro na 
condução de políticas econômicas. Os incentivos fiscais, instrumento 
central de intervenção governamental nos sistemas produtivos regionais, 
demandam a presença dos bancos. A resposta a tal demanda é respaldada 
pela Resolução 200/1971, do Banco Central, que ao suspender a concessão 
de cartas patentes para novas agências, particularmente nas praças de São 
Paulo e Rio de Janeiro, possibilitou a ampliação da rede em outras regiões 
(HANNEQUIM, 1989; AMADO, 1996). 

O movimento em direção à concentração traz consigo importante 
modificação do sistema bancário: a desregionalização do sistema 
financeiro, que até então operava com base em bancos de base regional 
(CORRÊA, 1989). Até essa época, apenas o Banco do Brasil podia ser 
considerado como um banco com implantação nacional. Os pequenos 
e médios bancos, sob tal restrição, não reuniam condições de ampliar 
a sua própria rede para praças mais distantes, desassistidas e, em geral, 
menos lucrativas, determinando que a ampliação da rede para as regiões 
periféricas ocorresse com base em bancos privados nacionais de grande 
porte ou nos bancos públicos, em especial, os de caráter estadual.

A expansão da implantação de agências, nesse período, segundo 
Corrêa (2006), está condicionada a duas circunstâncias: a atuação do 
Estado como articulador de políticas que visavam ao desenvolvimento de 
regiões específicas, moldadas de forma a ampliar a atuação dos agentes 
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financeiros públicos sem concorrer diretamente com os intermediários 
financeiros privados; e a lógica dos bancos privados, que expandiram a 
oferta de empréstimos, sustentados no ganho inflacionário decorrente da 
operação de captação de depósitos à vista não remunerados. 

Embora a dinâmica macroeconômica, a partir do final dos anos 70, 
seja marcada pela retração econômica combinada com altas taxas de 
inflação, o sistema bancário foi capaz de adaptar-se de forma a manter a 
sua estrutura e sem grandes modificações quanto à presença das agências 
no território nacional. Segundo Corrêa, 

ainda que a captação de depósitos tenha perdido participação na 
estrutura de passivos, a articulação entre a captação de depósito à 
vista sem remuneração e uma estrutura de ativos rentáveis era fonte 
importante de ganhos para os bancos (CORRÊA, 2006:178).

No início da década de 1980 a ação do Banco Central é orientada 
a partir dos seguintes objetivos: estender a assistência bancária a todos 
os municípios; melhorar a assistência bancária de municípios menos 
atendidos; e efetuar medidas de regionalização bancária (CORRÊA, 
2006:179).  

A combinação das estratégias de ganho inflacionário com os incentivos 
advindos do Banco Central permitiu a ampliação da rede bancária em 
todo o território nacional. As Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, 
exatamente as que exibiam menores índices de desempenho econômico, 
expandiram as suas redes em 56%, 90% e 92%, respectivamente, entre 
1979 e 1983. As regiões Sul e Sudeste, nesse mesmo período, viram 
as suas redes bancárias ampliadas em 25% e 16%, respectivamente. 
O crescimento verificado no número de agências nas regiões menos 
desenvolvidas não implicou na perda de centralidade da Região Sudeste que, 
em 1983, detinha, aproximadamente, 46% do total de agências bancárias. 
A ampliação do número de agências resulta da estratégia pela qual os 
intermediários financeiros públicos aumentaram as suas participações nas 
praças menos assistidas. As regiões Norte e Nordeste, nesse momento, 
detêm 43% das agências de bancos públicos. Para efeito de comparação, 
essas regiões concentravam apenas 21% do total nacional das suas agências 
de bancos de capital privado (CORRÊA, 2006:180). 
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A reorgAnizAção institucionAl do sistemA finAnceiro 
A pArtir dos Anos 1990

A reorganização do sistema financeiro a partir dos anos 1990 tem seus 
marcos definidos pela persistência, na economia brasileira, de altas taxas 
de inflação e pela abertura comercial e financeira. A implementação dos 
planos de combate à inflação, ao debelar as altas taxas inflacionárias, 
rompe um dos elos que sustentava o desempenho do sistema bancário 
caracterizado por baixo volume de empréstimo e obtenção de altos 
lucros. A abertura financeira, por sua vez, traz modificações significativas 
na propriedade do capital dos bancos.   

A implementação, em meados da década de 1990, do Plano Real, ao 
controlar a inflação, no médio prazo, questionou essa via de obtenção 
de lucros pelos bancos: captação não remunerada e/ou captação a taxas 
menores que as de aplicação. A fuga, num primeiro momento, para as 
operações com títulos públicos compensavam as perdas da carteira de 
créditos, contribuindo para que as margens de lucro dos bancos não 
fossem negativamente atingidas. A inflação controlada, no entanto, 
apontava para a necessidade de os bancos ajustarem-se a partir de 
mudanças na composição da estrutura de captação e aplicação, mas 
nem todos alcançaram tal intento, resultando em perdas de receitas 
inflacionárias (CARVALHO e VIDOTTO, 2007). 

Ao tempo em que as dificuldades ao ajuste se impunham, verificaram-
se quebras, fusões e incorporação de instituições financeiras, que levaram 
a mais uma reestruturação do setor financeiro. Em 1994 o Brasil 
contava com 230 bancos, reduzidos a 179, quatro anos depois. Entre 
1995 a 1998, resultado da concentração bancária, os cinqüenta maiores 
bancos responderam por, aproximadamente, 98% do total do ativo, do 
patrimônio líquido, do número de trabalhadores e do número de agências 
no cômputo de bancos (GONÇALVES, 1999:163).

Em grande medida, a nova estrutura foi orientada pelo Programa de 
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 
Nacional (PROER) e pelo Programa de Incentivo à Redução do Setor 
Público Estadual na Atividade Bancária (PROES). A reestruturação do 
setor financeiro levou a mudanças substanciais na propriedade do capital, 
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seja a partir da abertura ao capital externo, seja a partir da liquidação ou 
venda dos bancos públicos estaduais. Segundo dados do Banco Central, 
compilados por Corrêa (2006), a participação de bancos com controle 
estrangeiro no total dos ativos do setor bancário aumentou de 8,35%, 
para 27,38% entre 1993 e 2002. Nesse mesmo período a participação 
da Caixa Econômica Federal cai de 15,51% para 11,66%, e a do Banco 
do Brasil é reduzida de 22,93% para 17,12%.  Mais significativa é a 
perda de importância dos Bancos Públicos Estaduais que passam de 
13,41% para 5,87%, no mesmo intervalo de tempo. A participação dos 
bancos privados nacionais passa de 40,67% para 36,93% (CORRÊA, 
2006:192). 

A evolução do capital estrangeiro na propriedade dos bancos repercute 
nas operações de crédito, quando se verifica que, entre dezembro de 1994 
e dezembro de 2000, os bancos controlados por capitais externos serão os 
que passam a apresentar evolução sempre crescente. Em contrapartida, 
quando se observa os bancos públicos, verifica-se que entre 1994 e 2002 
as operações de créditos realizadas por este segmento de bancos caem 
de 59,14% para 28,56% do total de créditos concedidos (CORRÊA, 
2006:193).

Numa primeira aproximação, a reestruturação do setor, no período, 
repercute espacialmente de forma a elevar a participação da Região 
Sudeste de 50,73% do total de agências para 54,38%, entre 1990 e 
2002.  No mesmo período, as demais regiões – exceção para o Sul, que 
permanece no mesmo patamar – perdem posição no ranking nacional: 
a Região Norte cai de 4,29% para 3,42%; a Nordeste de 16,67% para 
15,26%; e a Centro-Oeste de 7,70% para 6,46% (CORRÊA, 2006:201). 
Em conseqüência, a exceção do Distrito Federal, que manteve cobertura 
de 100%, e Goiás, que aumentou o nível de cobertura, as demais unidades 
da federação viram diminuído o número de municípios que contavam 
com agências bancárias. 

A redistribuição das agências no espaço nacional deve-se, em grande 
parte, ao destino dos bancos públicos estaduais que foram liquidados ou 
privatizados, resultando no fechamento total das agências ou diminuição 
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de número, no caso de o banco haver sido privatizado. Também contribuiu 
nessa direção a incorporação de bancos de base regional por bancos 
estrangeiros ou nacionais de implantação nacional, como foi o caso do 
Banco Econômico – absorvido pelo Excel –, do Banorte e do Bamerindus 
– adquiridos pelo Bandeirantes e pelo HSBC, respectivamente. 

A rede bAncáriA no estAdo dA bAhiA: 
estruturA e hierArquizAção

Nesta parte do texto será realizada a análise da evolução recente 
da estrutura e espacialização da rede bancária na Bahia, destacando o 
número de agências autorizadas e os estoques médios de depósitos e de 
créditos. Os dados utilizados são do Sistema de Informações do Banco 
Central – SISBACEN, disponível no portal do Banco Central. A análise 
proposta será realizada a partir dos seguintes indicadores:

• Número de agências bancárias por município;
• Indicador de estoque: média do volume de recursos captados e 

aplicados;
• Indicador de centralidade: posição hierárquica das praças financeiras 

de acordo com a participação relativa de seus respectivos indicadores de 
estoque; e

• Indicador de dinamismo financeiro: definido pela razão crédito/
depósito (E/D).

O dinamismo financeiro de cada praça será demonstrado a partir dos 
resultados encontrados na razão crédito/depósito:

• Praça financeira dinâmica: E/D > 1
• Praça financeira estagnada: E/D = 1
• Praça financeira com pouca vitalidade: E/D < 1
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A posição relAtivA dA rede bAncáriA bAiAnA frente às 
principAis prAçAs bAncáriAs brAsileirAs

O exame da posição da Bahia frente ao conjunto brasileiro revela 
que o estado perde posição ao longo do período em foco. O número 
de agências, que se aproximava de 5% em 1995, retrai para 4,33% do 
total nacional em 2004. Quando se observa a captação de depósitos, há 
pequena elevação no estoque médio entre 1995 e 2000, quando evolui 
de 2,02% para 2,38% do total brasileiro. Mas, em 2004, as captações 
baianas representam apenas 1,58%, do total nacional.  A retração 
da participação baiana no cenário financeiro nacional é ainda mais 
significativa quando observado o comportamento do estoque médio de 
créditos, que cai, no período, de 3,48% em 1995 para 1, 57% em 2004, 
como pode ser verificado na tabela a seguir.

Tabela 1

Posição relativa da Bahia no sistema financeiro brasileiro: número de 
agências, estoque médio de depósitos e estoque médio de créditos: 1995, 
2000 e 2004.

%
Estado Núm. 

Agência
Estoque 
Médio

Depósito

Estoque 
Médio

Crédito

Núm.
Agência

Estoque 
Médio

Depósito

Estoque 
Médio

Crédito

Núm.
Agência

Estoque 
Médio

Depósito

Estoque 
Médio

Crédito

BA 4,93 2,02 3,48 4,43 2,38 2,90 4,33 1,58 1,57

RJ 8,36 15,37 11,09 9,52 11,11 11,25 9,40 9,51 7395

MG 10,90 6,88 6,01 10,84 5,40 5,07 10,64 5,09 5,61

SP 29,18 46,86 44,60 32,41 51,48 49059 32,11 51,73 56,50

BRASIL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: Banco Central/SISBACEN. Cálculos da autora.

As modificações ocorridas no sistema financeiro brasileiro resultaram 
em maior concentração no estado de São Paulo no que se refere tanto 
ao número de agências quanto ao de captação e concessão de créditos. 
Mesmo praças importantes como as do Rio de Janeiro e Minas Gerais 
viram as suas posições relativas negativamente afetadas.
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A coberturA dA rede bAncáriA no território bAiAno

A rede bancária na Bahia quando observada pela presença/ausência de 
agências caracteriza-se, por um lado, pela alta concentração em algumas 
em praças e, por outro lado, pelo grande número de municípios que não 
contam com nenhuma agência. É também significativo o número de 
municípios que contam apenas com uma agência.

A reorganização do sistema financeiro nacional ao longo dos anos 
1990 repercute no território baiano de forma que, em 2004, o nível 
de cobertura bancária seja ainda menor do que havia sido alcançado 
em 1995: enquanto neste ano 30,60% dos municípios baianos não 
contavam com nenhuma agência, em 2004 este percentual era de 
32,13%. O impacto é ainda maior quando se toma o registro do ano 
2000, ocasião em que os bancos deixam de assistir 41,97% do total 
de municípios (Tabela 2). O impacto sobre a diminuição do número de 
agências, neste ano, está diretamente relacionado com a reorganização do 
sistema financeiro nacional que repercute na Bahia com a venda do Banco 
Econômico, em 1999, e com a privatização do Banco do Estado da Bahia, 
adquirido pelo Banco Brasileiro de Descontos – BRADESCO; ambas as 
operações resultaram no fechamento de agências, especialmente nas praças 
que apresentavam menor rentabilidade. 

O número de municípios que contavam com apenas uma agência passa 
de 41,69% em 1995 para 46,52% em 2004. Quando a estes percentuais 
se acrescentam as praças que contam com duas agências, observa-se que 
mais de 50% do total de municípios baianos apenas alcançam o patamar 
de duas agências (Tabela 2).

Por outro lado, o número de praças que contam com mais de dez 
agências não alcança 2% do total de municípios. Ainda mais revelador 
da concentração é a posição ocupada por Salvador, que desponta como a 
praça que concentra grande número de agências. Esta praça, em 1995, 
contava com 208 agências, representando, aproximadamente, um quarto 
do total de agências no estado. Embora em 2000 verifique-se diminuição 
do número de agências em Salvador, há aumento da sua participação 
relativa: as 199 agências autorizadas correspondiam a 27,49% do total de 
agências na Bahia. Em 2004, o número de agência volta a crescer – 210 
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agências – e Salvador passa a concentrar 28,19% do número total. A uma 
larga distância da primeira colocada, aparece a praça de Feira de Santana, 
com 24 agências em 1995, 22 em 2000 e 24 em 2004 (Tabela 5).

Os mapas a seguir permitem a visualização do descrito acima (Fig. 1).

Tabela 2

Cobertura da rede bancária em municípios baianos: 1995, 2000 e 
2004

N º 
Agência

1995 2000 2004

Nº Município           % Nº Município          % Nº Municiípio         %

0                127        30,60                175       41,97               1343        2,13

1                173        41,69                156       37,41                 194      46,52

2                  52        12,53                  26         6,24                   37        8,87

3 a 10                  58        13,98                  54       12,95                   47      11,27

>10                    5          1,20                    6         1,44                     5        1,20

Total                415      100,00                417     100,00                 417    100,00

Fonte: Banco Central do Brasil/SISBACEN. Cálculos da autora.

A distribuição dos bAncos em mesorregiões por propriedAde             
do cApitAl

A distribuição da rede bancária por propriedade do capital registra 
pequeno movimento quanto à posição relativa entre a participação dos 
bancos de capital público e de capital privado. Enquanto em 1995 e 
em 2000 os bancos privados respondiam por 58,47% e 57,87%, 
respectivamente, das agências bancárias na Bahia, em 2004 verifica-se 
mudança relativa que vai conferir aos bancos controlados por capital 
público a presença de 50,87% do total (Tabela 3). 

O exame relativo à distribuição das agências, sob o critério da 
propriedade do capital nas mesorregiões, parece confirmar a estratégia 
dos bancos privados em ocupar as praças comprovadamente mais 
rentáveis e já consolidadas, enquanto os bancos controlados pelo capital 
público, aderente às políticas governamentais, fazem-se mais presentes 
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nas regiões pioneiras e nas regiões onde se verificam dinâmicas econômicas 
mais deprimidas. Em 1995, momento em que a participação dos bancos 
privados atinge maior participação, isto não acontece na Mesorregião 
Nordeste, a de menor dinamismo econômico no contexto baiano, onde 
os bancos privados têm participação 44,12% contra 55,88% de bancos 
de capital público, nem na Mesorregião Extremo Oeste, em fase de 
consolidação de uma nova dinâmica econômica. Em contrapartida, na 
Mesorregião Metropolitana, a mais potente economicamente, a relação 
é de 31,29% para os bancos públicos e 68,71% para os bancos privados 
(Tabela 3).

Em 2004, com o sistema financeiro nacional já reconformado a partir 
das diretrizes definidas para o setor ao longo dos anos 90, os bancos 
controlados por capital público detêm, à exceção da Região Metropolitana, 
mais de 50% do total de agências na Bahia (Tabela 3).
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vitAlidAde finAnceirA, distribuição dos estoques de depósito e 
crédito nAs principAis prAçAs finAnceirAs

Numa primeira leitura, o exame do movimento dos bancos na Bahia 
revela a preponderância das transações financeiras na Mesorregião 
Metropolitana, em especial Salvador. Já se destacou a importância da 
capital do estado quanto à concentração do número de agências, e agora 
se observa que tal centralidade também é verificada quando se trata 
do volume das transações. Em 1995, Salvador concentrava 79,74% 
do estoque médio de depósitos e 78,41% do estoque médio de crédito. 
Mesmo não confirmando tal posição ao longo do período, em 2004 
esta praça ainda concentrava 57,21% do estoque médio de depósitos e 
55,66% do estoque médio de créditos do estado. A segunda maior praça, 
Feira de Santana, em 1995 detinha apenas 1,91% do estoque médio 
de depósitos e 1,82% do estoque médio de créditos. Embora em 2004 
a posição desta cidade evolua para 4,17% e 3,30% do estoque médio 
de depósitos e do estoque de créditos, respectivamente, a distância que 
separa as duas praças principais ainda é muito significativa (Tabela 4).

A posição ocupada por Salvador revela que a atividade financeira, 
na Bahia, para além do espaço compreendido pela capital, encontra-
se dispersa por várias cidades, mas sem que nenhuma delas apresente 
indicadores de vitalidade financeira que a distinga para além do cenário 
da mesorregião na qual está inserida. 

O Extremo Oeste

O Extremo Oeste é parte do território baiano integrado à dinâmica 
da ocupação dos cerrados brasileiros, articulado a partir da expansão da 
cultura da soja e da fruticultura, no final dos anos 1970 e início dos 
1980. Desde a implantação do Programa de Ocupação Econômica do 
Oeste por parte do governo estadual, a região recebe investimentos que 
visam a melhoria da infra-estrutura, tornando-se espaço promissor para 
investimentos no agronegócio. As informações relativas às transações fi-
nanceiras no período em foco atestam que os municípios selecionados 
crescem em participação no cenário baiano; contudo, apenas a praça de 
Barreiras apresenta evolução significativa, representada pelas captações 
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e oferta de créditos. O estoque médio de depósitos desta cidade evolui 
de 0,49% em 1995, passando, em 2000, para 0,94%, para atingir, em 
2004, 1,20% do total médio de captações no estado. Os demais municí-
pios apresentam evolução mais modesta e nenhum deles alcança o nível 
de 1% do estoque médio em relação ao total (Tabela 4). O desempenho 
apresentado por Barreiras tem base na evolução da atividade agrícola na 
região, mas reflete a posição que a cidade ocupa no contexto regional, 
centralizando grande parte dos serviços públicos em educação, saúde, 
arrecadação fiscal, assim como os serviços de apoio às atividades agroin-
dustriais, entre outros, que, em conjunto, demandam serviços financeiros 
mais complexos. 

No período analisado, concentra-se nessa região o maior número 
de cidades, no contexto do estado, que apresentam razão crédito/
depósito sempre superior a 1. Em 1995, cidades como Correntina, São 
Desidério, Formosa do Rio Preto e Riachão das Neves apresentam relação 
crédito/depósito equivalente 21,91%, 26,34%, 24,92% e 34,90%, 
respectivamente. Embora nos anos seguintes tal indicador apresente 
evolução bem mais modesta, em 2004, para todos os municípios 
selecionados, esta relação continua superior a 1. Os municípios de Santa 
Maria da Vitória (6,71%), Riachão das Neves (5,24%), São Desidério 
(4,60%) e Formosa do Rio Preto (3,04%) lideram como as praças mais 
bem-posicionados na razão crédito/depósito (Tabela 4). Tais resultados 
decorrem da ampla oferta de crédito, definida no âmbito de políticas 
do governo federal, destinado ao setor agrícola e que tem nos bancos 
públicos os seus principais agentes. 

O desempenho desse indicador, isoladamente, não autoriza conclusão 
sobre um possível comportamento virtuoso da economia regional, com a 
região sendo importadora líquida de capital, resultando numa dinâmica 
que envolva maior integração entre o seu movimento real e financeiro. 
O fato de a atividade agroindustrial na região ser comandada por em-
presas extra-regionais pode levar a vazamentos financeiros para as praças 
onde estão localizadas as sedes das empresas, alimentando assim a vita-
lidade financeira de outras praças, em geral, as centrais do sistema. Ou 
seja, os créditos concedidos não se traduzem em depósitos nas agências 
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implantadas na própria região, comprometendo assim o desempenho 
continuado da economia regional a partir da integração dos circuitos real 
e financeiro.3 

O Vale Sanfranciscano

O Vale do São Francisco também passou, nas últimas décadas, por 
importantes modificações, iniciadas com a implantação dos projetos 
públicos de irrigação e a introdução da fruticultura, ao longo das margens 
do Rio São Francisco, que modificaram os processos produtivos regionais. 
Como partes dessa dinâmica, as cidades de Juazeiro e de Bom Jesus da Lapa 
passam a receber montantes significativos de investimentos, conseguindo 
atrair grande número de grupos econômicos para a produção irrigada e 
aproveitamento agroindustrial. Na esteira destes investimentos, as duas 
principais cidades da região absorvem representações de instituições 
federais que administram o uso das águas seja para a produção de 
energia, seja para a utilização na irrigação da agricultura, como também 
concentrando representações de casas comerciais de venda de produtos 
destinados à agricultura, assim como serviços de naturezas diversas. 

Juazeiro destaca-se como a principal cidade do médio São Francisco, do 
lado baiano.4 Entre 1995 e 2004 tem participação aumentada no estoque 
médio de depósito, passando de 0,58% para 1,20%, respectivamente. O 
mesmo ocorre com o estoque médio de crédito, que passa de 0,55% para 
1,73% do total do estado no mesmo período. Com menor peso econômico 
o município de Bom Jesus da Lapa também muda a sua dinâmica a 
partir da introdução da agricultura irrigada, com reflexos em sua vida 
financeira. Enquanto em 1995 o município participava com 0,14% do 
estoque médio de depósitos, em 2004, evolui para 0,32% (Tabela 4). 

3 Autores como Amado (1996) têm chamado a atenção para os erros em que se pode incorrer 
quando da realização de leitura isolada deste indicador, levando à interpretação oposta ao que, 
em realidade, ocorre. Nem sempre espaços com relação crédito/depósito acima de 1 são, de fato, 
importadores líquidos de capital. As contratações de crédito realizadas em regiões periféricas nem 
sempre se traduzem em depósitos na própria região, havendo vazamentos para regiões centrais: 
“o crédito é criado nas regiões periféricas, mas os depósitos que deveriam resultar dessa criação de 
crédito vazam quase instantaneamente para as regiões centrais” (p. 510 e 511).
4 São duas as cidades que polarizam a dinâmica econômica no médio São Francisco: Juazeiro, na 
Bahia, e Petrolina, em Pernambuco.
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No que se refere à relação crédito/depósito, ambos os municípios 
apresentaram índice maior que 1 durante todo o período, embora com 
comportamentos distintos. Enquanto Juazeiro, entre 1995 e 2000, 
apresenta evolução positiva, passando de 1,49% para 1,60%, e só em 
2004 decresça para 1,07%, Bom Jesus da Lapa inicia o período com 
índice de 3,78%, passando por 2,22% em 2000, e chegando a 1,28%, 
em 2004 (Tabela 4). O sentido da evolução neste município pode ser 
explicado a partir da constatação de que, em 1995, a implantação dos 
projetos de irrigação era mais recente nesta microrregião, demandando, 
nessa etapa, crescentes volumes de crédito. 

Ainda nesta região, merece destaque o município de Paulo Afonso, 
que embora situado em espaço onde predomina a atividade agrícola, 
tem a sua dinâmica relacionada pela prestação de serviços, marcada 
pela presença da Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF. 
O comportamento do setor financeiro do município, portanto, pode 
não estar marcado por movimento onde a demanda de créditos não é 
determinada pela demanda do setor agrícola.  

O Centro-Norte e o Nordeste

Para os propósitos deste texto, as mesorregiões Centro-Norte e 
Nordeste podem ser tomadas em conjunto. Ambas ocupam porção 
importante do semi-árido baiano e caracterizam-se, economicamente, 
pela permanência de uma agricultura pouco desenvolvida nos moldes da 
acumulação capitalista moderna. Esta característica geral é contestada 
apenas por sub-espaços, a exemplo do comandado por Irecê, que se 
especializou na produção de feijão, sendo uma das principais áreas de 
produção desta leguminosa no Nordeste brasileiro. 

À exceção de Feira de Santana, que concentra unidades industriais 
de maior porte e mais diversificadas, a região não se caracteriza pela 
presença de indústrias. Mesmo este município destaca a sua presença 
no PIB baiano pelo peso do desempenho do setor serviços. Em 2004, 
o setor serviços respondia por 78,15% do PIB municipal.5 Assim, 
além de algumas empresas agroindustriais, que não ultrapassam os 

5 www.sei.ba.gov.br
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primeiros estágios de beneficiamento de produtos típicos da região, 
encontram-se algumas poucas indústrias, a exemplo de produção de 
tapetes, fabricados a partir da fibra do sisal, e uma empresa fabricante de 
calçados, recentemente atraída da Região Sudeste, a partir de mecanismo 
conhecido como “guerra fiscal”.

No que toca à atividade financeira, o maior destaque fica para Feira de 
Santana, segunda cidade do estado e também segunda praça financeira. 
Quando se toma a captação de depósitos, esta praça, em 1995, concentrava 
1,91% do estoque médio de depósitos e, em 2004, absorve 4,17% do 
total do estado. O estoque médio de créditos também evolui de 1,82% 
para 3,30%, entre 1995 e 2004. Quanto à razão crédito/depósito, apenas 
em 1995 (1,51%) e em 2000 (1,01%), esta praça apresenta relação 
crédito/depósito superior a 1. Em 2004, cai para 0,62%, abaixo da média 
do estado, em torno de 0,78% (Tabela 4). 

A atividade financeira encontra-se pulverizada em algumas cidades a 
exemplo de Irecê e Jacobina, na mesorregião Centro-Norte, e Alagoinhas, 
Ribeira do Pombal e Euclides da Cunha, na Nordeste, mas sem que 
nenhuma delas se destaque no cenário estadual. Deste conjunto, apenas 
Irecê alcança relação superior a 1 na razão débito/crédito (Tabela 4).  

A Região Metropolitana

A posição que a Região Metropolitana ocupa na economia baiana é 
marcada, por um lado, pela presença de Salvador, que no desempenho 
das funções de capital do estado concentra parte significativa da máquina 
administrativa estadual e da federal presente na Bahia, e, por outro lado, 
pela concentração da atividade industrial nesta porção do território 
baiano. O PIB industrial das cidades de Camaçari – sede de importante 
Pólo Petroquímico e uma planta automobilística –, São Francisco do 
Conde, Candeias e Catu – centros de exploração e refino de petróleo 
–, Simões Filho – sede do Centro Industrial de Aratu – e Salvador, que 
apresenta perfil industrial mais diversificado, concentravam, em 2004, 
61,00% do PIB industrial do estado, aproximadamente,6 

6 www.sei.ba.gov.br
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À distribuição da indústria entre estes municípios não corresponde 
a disposição semelhante da atividade financeira. Já se destacou o 
privilegiado lugar ocupado por Salvador no ranking financeiro baiano. 
Não deixa de chamar a atenção, no entanto, o fato de que a praça de 
Camaçari, município responsável por aproximadamente um quarto 
do PIB industrial do estado, tenha participação no estoque médio de 
depósitos de 1,27% em 1995, 1,80% em 2000 e 2,18%, em 2004. No que 
toca ao estoque médio de crédito, além da pouca representatividade no 
início do período, observa-se decrescimento: 2,30% em 1995; 1,56%,em 
2000; e 0,99% em 2004 (Tabela 4). A explicação mais plausível para tal 
fato deve-se ao fato de as sedes regionais de grande parte das empresas 
instaladas em Camaçari estarem localizada em Salvador, acontecendo 
nesta cidade a parte mais significativa das suas transações financeiras, 
quando realizadas na Bahia.

Chama a atenção que nenhuma das praças observadas apresentem 
razão entre crédito/depósito superior a 1, denotando, sob este aspecto, 
pouca vitalidade econômica. A razão para isso pode estar relacionada com 
a conclusão de um ciclo de industrialização, no qual a Bahia especializou-
se na produção de produtos intermediários, ancorado no financiamento 
a partir do sistema de incentivos fiscais. Foram paralisados investimentos 
previstos para o Pólo de Camaçari, com conseqüência imediata sobre o 
avanço da implantação das cadeias industriais subseqüentes. O fim do 
ciclo e da institucionalidade que o sustentou, em particular a financeira, 
centrada no fornecimento de crédito pelos bancos públicos, tem dado 
lugar a uma errática política de isenções fiscais negociadas caso a caso e 
em competição direta com outros espaços, sem significativo rebatimento 
na oferta de créditos para o setor industrial. 

O Centro-Sul

O espaço denominado como Centro-Sul corresponde a uma porção 
do território baiano dedicado, predominantemente, a atividades 
agropecuárias. Historicamente, a região era conhecida por concentrar 
parte significativa da produção pecuária no estado. Ao longo dos anos 
1970, tem início, na microrregião comandada por Vitória da Conquista, 
o cultivo do café, com expressão no contexto da produção estadual. 
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A partir dos anos 1990, alguns municípios desta mesorregião, como 
resultado da política de atração de investimentos apoiada no crédito pre-
sumido do ICMS e na provisão de infra-estrutura, receberam investimen-
tos em empresas calçadistas deslocadas das regiões Sul e Sudeste do país. 
Os municípios de Itapetinga e Jequié, em 2000, contavam com cinco 
e dez empresas produtoras de calçados implantadas, respectivamente 
(FERNANDES, 2002). 

No conjunto da mesorregião apenas as praças de Vitória da Conquista, 
Guanambi, Jequié e Itapetinga, alcançam alguma expressão no conjunto 
do estado. Mas só a praça de Vitória da Conquista apresenta evolução de 
maior expressão quanto aos estoques médios de captação de depósitos 
e de oferta de créditos. Em 1995, o estoque médio de depósitos desta 
praça correspondia a 1,04%, passando para 2,00%, em 2004. O estoque 
médio de crédito evolui de 1,04% para 1,84%, em 1995 e 2004, 
respectivamente. As demais praças embora apresentem evolução positiva 
quanto a estes indicadores (exceção para Itapetinga que, em 2000, vê 
seus estoques de médios de captação e de créditos contraídos de 0,24% 
para 0,12% e 0,15% e 0,12%, respectivamente) não pontuam entre as 
praças mais dinâmicas do estado (Tabela 4).

Quanto à razão crédito/débito, observa-se perda de vitalidade em 
todos os municípios destacados, sendo que apenas Itapetinga alcança o 
índice de 1,02% (Tabela 4). 

O Sul 

A dinâmica econômica que caracteriza a mesorregião Sul é inter-namente 
definida pela atividade cacaueira, de presença histórica mais tradicional, 
da implantação do Pólo de Informática (montagem de equipamentos) nos 
anos 1990, na porção do território que se articula mais estreitamente com 
Itabuna e Ilhéus, e pela produção de celulose no Extremo Sul, a partir da 
década de 1990, com empresas de grande porte.

As praças de Itabuna e Ilhéus destacam-se no contexto financeiro do 
estado entre as que apresentam maiores estoques médios de depósito e 
crédito. Em ambas as praças, em 1995, foram registradas razões crédito/
depósito inferiores a 1, performance que decorre de mais uma das recorrentes 
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crises do setor cacaueiro. Itabuna, sempre melhor posicionada, evolui de 
1,45%, em 2000 para 2,14% quando se observa a captação, e de 1,83% 
para 4,81% quando está em foco o estoque médio de créditos. A razão 
crédito/débito nesta praça evolui de 1,83% para 1,76% nesses mesmos 
anos. Ilhéus apresenta, em todo o período, relação crédito/débito inferior 
a 1 (Tabela 4).

As praças situadas mais ao Sul – Eunapólis, Teixeira de Freitas e 
Medeiros Neto – são pouco representativas no conjunto do estado, tanto 
no que toca à captação de depósitos como no estoque de créditos. A 
razão crédito/depósito, no entanto, será sempre superior a 1.  A praça 
de Medeiros Neto, de melhor desempenho neste item, em 1995, 
registrou 3,76%, atingindo 5,69% em 2000 e 5,35% em 2004. Este 
comportamento, salvo melhor apuração, pode estar ligado à presença 
de empresas de capital extra-região ligadas à produção de celulose que 
têm as praças onde estão implantadas como fonte de abastecimento 
de crédito, mas que não resultam em depósitos em agências locais, 
verificando-se, portanto, vazamento de capital para praças de regiões 
centrais, que sediam tais empresas (Tabela 4).

As dez principais praças bancárias baianas

A concentração da atividade financeira na Bahia fica ainda mais destacada 
quando tomadas as dez principais praças financeiras organizadas a partir 
do estoque médio de depósitos.  Vale reafirmar que o comportamento 
dos indicadores são fortemente influenciados pela praça de Salvador que, 
como já indicado, mantém liderança que a destaca das demais. 

A começar pelo número de agências, verifica-se que, ao longo do período, 
as dez principais praças concentram porção maior de estabelecimentos: 
37,11% (1995); 41,44% (2000); e 42,15% (2004) (Tabela 5).  

No que diz respeito aos estoques médios de captação e de crédito, 
também se verifica que as principais praças concentram parte significativa 
das respectivas carteiras. Embora se verifique alguma desconcentração 
destes indicadores em tais praças, mesmo assim, continuam bastante 
elevados. O estoque médio de depósitos, que em 1995 representava 
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88,32%, passa para 82,36% em 2000, para atingir, em 2004, 73,45%, do 
total do estado. No estoque médio de crédito, observa-se também perda 
relativa de posição: 87,95% em 1995; 84,46% em 2000; e 74,56%, em 
2004 (Tabela 5).

Vale sublinhar que as praças classificadas entre as dez primeiras são, 
historicamente, economias líderes em suas respectivas microrregiões 
exceto Salvador, cuja influência extrapola tal limite. O período ao qual 
correspondem os dados ainda não permite que se avance em conclusões 
que retirem a influência de fatores conjunturais sobre algumas mudanças 
de posição, em particular para as praças que fazem parte da região 
cacaueira e da Região Metropolitana. As praças de Salvador e Feira de 
Santana mantêm-se, respectivamente, como a primeira e a segunda 
colocadas. Vitória da Conquista firma-se na posição de quinta colocada. O 
deslocamento de Barreiras da décima colocação parece apontar tendência 
duradoura.

A figura 2 p ossibilita a visualização espacial das dez principais praças 
financeira da Bahia no período em análise. 
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AS DEZ PRINCIPAIS PRAÇAS FINANCEIRAS
 BAHIA  - 1995

Fonte: Banco Central do Brasil
0     75     150  km
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AS DEZ PRINCIPAIS PRAÇAS FINANCEIRAS
 BAHIA  - 2000
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AS DEZ PRINCIPAIS PRAÇAS FINANCEIRAS
 BAHIA  - 2004
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Tabela 5

Principais Praças Financeiras do Estado da Bahia: 1995, 2000 e 2004.
R$ 1.000.000

Est/Munic nº  Ag % Est Médio % Est Médio %
   Depósito  Crédito  

                   
                1995

 

Bahia 838 100,00 4.875,98 100,00 7.679,94 100,00
Sub- total 311 37,11 4.306,41 88,32 6.754,70 87,95

Salvador 208 24,82 3.888,17 79,74 6.021,91 78,41

F. de Santana 24 2,86 92,95 2,16 139,91 1,82

Itabuna 12 1,43 68,75 1,41 49,14 0,64

Camaçari 10 1,19 61,92 1,27 176,85 2,30

V. da Conquista 11 1,31 50,88 1,04 84,52 1,10

Ilhéus 9 1,07 38,22 0,78 34,22 0,45

Paulo Afonso 8 0,95 28,69 0,59 11,08 0,14

Juazeiro 9 1,07 28,28 0,58 42,04 0,55

Alagoinhas 8 0,95 24,88 0,51 21,40 0,28

Barreiras 12 1,43 23,68 0,49 173,63 2,26

            

                2000
 

Bahia 724 100,00 9.588,64 100,00 9.865,01 100,00
Sub-total 300 41,44 7.897,62 82,36 8.331,51 84,46

Salvador 199 27,49 6.690,02 69,77 6.906,74 70,01

F. de Santana 22 3,04 269,02 2,81 271,97 2,76

Camaçari 11 1,52 172,85 1,80 154,29 1,56

V. da Conquista 12 1,66 172,33 1,80 179,14 1,82

Itabuna 12 1,66 139,41 1,45 180,44 1,83

Alagoinhas 8 1,10 110,69 1,15 56,52 0,57

Ilhéus 9 1,24 95,47 1,00 82,27 0,83

Barreiras 11 1,52 90,16 0,94 279,47 2,83

Juazeiro 9 1,24 80,52 0,84 128,90 1,31

Paulo Afonso 7 0,97 77,15 0,80 91,76 0,93

2004  

Bahia 745 100,00 11.263,03 100,00 8.820,54 100,00
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Sub-total 314 42,15 8.272,41 73,45 6.576,47 74,56

Salvador 210 28,19 6.443,42 57,21 4.909,53 55,66

Feira de Santana 24 3,22 469,32 4,17 290,74 3,30

Camaçari 12 1,61 246,02 2,18 87,33 0,99

Itabuna 13 1,74 241,56 2,14 424,03 4,81

Vitória da 
Conquista

13 1,74 224,97 2,00 161,95 1,84

Ilhéus 9 1,21 159,86 1,42 130,47 1,48

Juazeiro 9 1,21 142,38 1,26 152,16 1,73

Barreiras 9 1,21 135,43 1,20 293,18 3,32

Simões Filho 8 1,07 113,04 1,00 58,34 0,66

Paulo Afonso 7 0,94 96,41 0,86 68,75 0,78

Fonte: Banco Central/SISBACEN. Cálculos da autora.

Uma última observação: entre as dez praças mais importantes – exceção 
para Barreiras – não figuram as que apresentaram maior desempenho 
na razão crédito/débito, o que reforça a necessidade de apurar as lentes 
quando se tem em mira tal indicador. 

Os mapas seguintes possibilitam a visualização da distribuição das 
principais agências no território baiano.

considerAção finAl

Ao longo do texto foram realizadas leituras que, buscando ir 
além dos dados, apontaram para a concentração e a centralização do 
sistema financeiro brasileiro nas últimas décadas. Nesse contexto a 
Bahia perdeu posição, revelando mais uma face do desenvolvimento 
desigual característico do padrão de acumulação de capitais no Brasil. 
Regionalmente, observou-se, simultaneamente, concentração e dispersão 
da rede de agências, assim como das atividades de captação e de créditos, 
definindo hierarquias espaciais, que traduzem um modelo de desenvol-
vimento que, continuamente, privilegiou os investimentos em alguns 
centros urbanos e microrregionais. 
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