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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a atuação política do empresariado nacional, representados 
pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina - FIESC, entidade que congrega mais de 140 
sindicatos patronais no estado. O estudo se inicia no ano da fundação da entidade, 1950, e estende-se a 
atual gestão. Como procedimento metodológico, foi realizado uma revisão de literatura, além da 
pesquisa documental. Primeiramente, foi apresentado o campo teórico a respeito da ação da classe 
dominante no interior dos aparelhos do Estado, destacando o papel da elite intelectual no processo de 
condução da hegemonia. Em seguida, recuperamos a trajetória histórica estabelecida entre a classe 
empresarial brasileira e o governo, desde o início do processo de industrialização na década de 1930 até 
2010. Diante da análise, percebe-se um Estado muito presente na economia, sendo por vezes o indutor 
da ação coletiva empresarial. Em decorrência da abertura de mercado dos anos 1990, verifica-se uma 
falta de política de desenvolvimento industrial favorável ao empresariado nacional. O governo Lula 
procurou aproximação com a classe, possibilitando maior abertura de diálogo dentro dos arranjos 
institucionais do Estado. Por fim, estreitando o objeto de estudo para um determinado grupo empresarial, 
verificou-se na atuação da FIESC um forte ator político em Santa Catarina. Representante do 
empresariado industrial, atende os interesses de classe através de sua forte influência com o setor público 
e a sociedade civil. 
 
Palavras-chave: Estado, Empresariado, FIESC 
  



 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the political activity of the political national business, represented by the Federation of 
Industries of the State of Santa Catarina - FIESC, entity that congregates more than 140 employers' unions in the 
state. The study begins in the year of the foundation of the until, 1950, and extends utill the current management. 
As a methodological procedure, a literature review was carried out, besides documentary research. Firstly, the 
theoretical field about the action of the ruling class within the state apparatus was presented, highlighting the role 
of the intellectual elite in the process of conducting hegemony. Then, we recover the historical trajectory 
established between the Brazilian business class and the government, from the beginning of the industrialization 
process in the 1930s until 2010. On this analysis, one perceives a state very present in the economy, being 
sometimes the inductor of collective bargaining. As a result of the market opening of the 1990s, there was a lack 
of industrial development policy favorable to the national business sector. The Lula government sought an 
approximation with the class, allowing greater openness of dialogue within the institutional arrangements of the 
State. Finally, narrowing the object of study for a certain business group, FIESC was a strong political actor in 
Santa Catarina. Representative of industrial entrepreneurs, It meets class interests through its strong influence with 
the public sector. 
 
Keywords: State, business, FIESC 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tema e problema de pesquisa 

 

 Nos países capitalistas, a influência da classe empresarial sobre a atividade econômica 

é expressivamente relevante. Cabe ao poder público, interferir nessa relação com o 

empresariado, promovendo sua confiança, em especial, de uma elite orgânica, que é composta 

principalmente por proprietários e executivos das empresas de maior porte, cujas decisões 

econômicas exercem forte impacto sobre a sociedade. Segundo interpretação de Mancuso 

(2003), os empresários do setor privado são incumbidos de tomar decisões no que se refere a 

produção e distribuição de bens e serviços, desenvolvendo assim um impacto sobre toda a 

sociedade. “Decisões sobre o que será produzido, sobre a alocação de recursos para diferentes 

atividades produtivas, sobre a localização das atividades produtivas, sobre a tecnologia a ser 

utilizada na produção, sobre a qualidade dos bens e serviços que serão oferecidos, sobre a 

introdução de novos produtos, dentre outras” (MANCUSO, 2003, p.17), são questões que os 

empresários são pressionados e decidir. Essas decisões determinam em grande parte o perfil da 

economia do país, estado, município, etc. Assim, as decisões da classe afetam o nível e 

qualidade de empregos, preços, crescimento econômico e o padrão de vida num determinado 

momento. 

Logo, a classe empresarial se preocupa com bons arranjos institucionais na economia, 

e isso faz com que o poder público esteja preocupado em atender, se não todo, ao menos parte 

de seus interesses. Se as decisões contrariarem os interesses empresariais, os empresários irão 

se sentir desmotivados a investir, a produzir e a empregar. “Se os empresários não investem, 

não produzem e não geram empregos, a chance de reeleição dos políticos que estão no poder 

diminui, porque as consequências negativas do declínio da atividade empresarial serão, portanto, 

atribuídas à incapacidade dos políticos de garantir o bom funcionamento do sistema econômico” 

(MANCUSO, 2003, p. 20). É vital ao governo manter boas relações com o empresariado, seja 

por meio de seus sindicatos patronais, e pelos órgãos federativos. 
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 Dessa forma, a natureza da decisão política condiciona não apenas a identidade e a 

variedade dos interesses sociais que se mobilizam em torno desta, como também, o grau de 

intensidade do conflito que eventualmente prevalece entre os envolvidos na tomada de decisão. 

Segundo Codato (1997), a institucionalização assumida pelo aparelho do Estado tem um peso 

decisivo sobre as articulações em torno do processo de formulação de políticas públicas e 

planejamento da atividade econômica. Ela condiciona de modo preciso, a intensidade do grau 

e o tipo de participação das frações da burguesia no processo decisório. No entanto, o autor 

adverte que, o sistema estatal não é uma variável independente, sua configuração interna segue 

além dos fatores estruturais, outros ordenamentos mais específicos, dentro dos órgãos do 

Executivo e Legislativo.  

No caso específico do Brasil, o Estado favoreceu a ação coletiva da classe empresarial, 

fundindo por vezes, o âmbito público e privado. Exemplo dessa relação tão próxima ocorre no 

em Santa Catarina, onde a maior Federação representante da classe patronal ligada a indústria 

é a principal fonte de informações econômicas e estatísticas para o estado. A Federação das 

Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) é uma entidade chave na relação entre estado 

e esfera privada, desde sua fundação os seus dirigentes mantiveram uma colaboração muito 

estreita com as autoridades governamentais. 

 Por meio da entidade, o empresariado catarinense buscou representar eficazmente suas 

demandas junto ao poder Executivo e Legislativo, estadual e federal. “Os contatos entre a 

FIESC e os governos estaduais teriam sido bastante próximas já desde a sua fundação, chegando 

a certos momentos a um processo de osmose entre as duas esferas, dificultando a percepção dos 

menos avisados quanto a linha divisória entre o que é público e o que é privado” (GÜNTHS, 

2006, p.2). 

A Federação representa uma agenda ativa no que diz respeito às políticas econômicas e 

industriais de Santa Catarina, formulando e desenvolvendo análises, indicadores, e padrões de 

opinião ao empresariado estadual. Sua força de representação é evidenciada não apenas por ser 

uma entidade tradicional no estado, mas principalmente, pelo alcance de suas ações. “Sendo 

composta por mais de 50 mil empresas, nas quais trabalham mais 800 mil pessoas, sendo 

responsável por um terço da riqueza gerada em solo catarinense. A entidade congrega 141 

sindicatos de indústria” (FIESC, 2016). Conforme informações divulgadas pela Federação: 

 

A unidade de Política Econômica e Industrial monitora o comportamento 
industrial catarinense e produz uma série de publicações com indicadores e 
análises econômicas. A entidade consolidou-se como a principal fonte de 
informações econômicas e estatísticas de Santa Catarina, gerando dados que 
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são referência para tomadas de decisões, além de subsídios para estudos 
diversos e para as ações institucionais em prol do desenvolvimento econômico 
e industrial de Santa Catarina. (FIESC, 2016) 

 

Levando em consideração o exposto, surge a problemática de pesquisa no propósito de 

melhor compreender as articulações políticas da classe empresarial brasileira, e em 

aprofundamento o empresariado industrial catarinense, dentro dos arranjos institucionais do 

Estado. A pesquisa tem como objetivo analisar por meio de um estudo de caso a ação política 

da classe empresarial catarinense por meio de sua principal entidade de representação, a FIESC, 

sobretudo as práticas da gestão atual (2014-2018). Para tanto, busca-se responder a seguinte 

pergunta: 

 

• Como está estruturada e as articulações políticas do empresariado catarinense a partir 

de sua organização representativa de classe - FIESC? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

 Analisar a atuação do empresariado catarinense por meio da maior entidade de 

representação da classe no estado, a FIESC, a fim de compreender o impacto de suas 

articulações para a classe e sociedade. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Expor o debate no campo teórico sobre a construção do Estado capitalista na perspectiva 

da ação política de classe; 

• Descrever numa síntese histórica a ação política do empresariado brasileiro; 

• Analisar, por meio de um estudo de caso, a articulação política da classe empresarial 

catarinense por meio da FIESC, realizando um resgate histórico da entidade, bem como 

aprofundando a análise no período mais recente. 

 

1.3 Justificativa 
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 Dado a importância política exercida pela classe empresarial na formação do Brasil, 

existe uma ampla literatura que analisa a representação da classe como um papel central no 

processo de desenvolvimento econômico e social do país. Uma vez que os objetivos do presente 

trabalho compreendem na análise da atuação política da classe empresarial, se faz relevante 

entender como o empresariado se articula coletivamente a fim de obter dentro do aparelho do 

Estado a realização de seus objetivos.  O motivo de tal interesse permeia entender a realidade 

da atuação da classe por meio de uma construção histórica dessa representação. 

 Dado a vasta produção acadêmica acerca do exposto e a limitada literatura analisando a 

articulação política do empresariado catarinense, se faz pertinente estudar a atuação dessa classe, 

por meio da mais dinâmica e ampla representação das indústrias no estado, a FIESC. Verificou-

se em pesquisa anterior acerca do objetivo geral exposto, o trabalho de Marisa Günths (2006) 

apresentado no V Workshop Empresa, Empresários e Sociedade, em 2006, com o título “A Ação 

Política do Empresariado Industrial Catarinense: O Caso da FIESC – Federação das Indústrias 

do Estado de Santa Catarina.” O estudo da autora contribuiu para a construção dessa presente 

pesquisa, salientando a importância da classe industrial de Santa Catarina como um forte ator 

político, e instigando a compreensão das articulações da classe para o desenvolvimento da 

sociedade. A análise da autora compreende um levantamento histórico da Federação, 

principalmente o período de retorno da democracia e a década de 1990. O presente estudo 

difere-se no sentido de analisar com mais detalhes a gestão atual (2014-2018), e a influência 

regional na formação da diretoria. 

Dessa forma, a FIESC age como um importante ator coletivo no estado, expressando 

seu poder político a fim de favorecer seus interesses econômicos particulares, assim justificando 

a importância do objeto de estudo. Portanto, o intuito do presente estudo é abordar os aspectos 

da ação política do empresariado catarinense, representados pela FIESC, numa visão histórica 

da entidade, ampliando o estudo de representação na gestão 2014-2018. 

 

1.4 Metodologia 
 

Conforme Marconi e Lakatos (2009), a ciência possui duas dimensões conexas, a 

contextual e a metodológica. A contextual se refere à dependência entre as ligações de um fato, 

presentes na relação de causalidade. A metodológica traz a classificação de ciência em si. Nesse 

sentido, o presente trabalho busca explanar os objetivos específicos por meio de uma pesquisa 

bibliográfica. Segundo os autores, “a pesquisa bibliográfica pode ser definida como um 

apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem 
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capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema” (MARCONI; 

LAKATOS, 2003, p.158) 

A tipologia de pesquisa empregada é descritiva analítica, de cunho qualitativo, que 

combina a revisão teórica com a observação dos fatores históricos, no qual se realiza o estudo, 

a análise, o registro e a interpretação dos fatos observáveis. “A abordagem qualitativa de um 

problema justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um 

fenômeno social” (RICHARDSON, 1985, p. 38). Por este ângulo, o ordenamento teórico, 

baseado no estudo sobre a atuação política de uma elite orgânica na sociedade capitalista, 

envolve o detalhamento dos três objetivos específicos propostos pela pesquisa. 

O primeiro objetivo apresenta o debate teórico sobre os aspectos da percepção política 

de classe, buscando destacar nas teorias marxistas o arcabouço teórico necessário para 

compreender o papel do Estado capitalista na mediação da luta de classes. Foi enfatizado no 

capítulo os aspectos da autonomia relativo do Estado, e a reprodução do poder hegemônico da 

classe dominante na sociedade. Para tal fim foram consultados autores como Marx, Carnoy, 

Przeworky, Gramsci, Coutinho, Bianchi, Poulantzas, Miliband, Bobbio, Cario e Dreifuss. 

O segundo objetivo consiste em apresentar uma perspectiva histórica sobre o papel da 

classe empresarial, ou elite empresarial brasileira como um articulador político. O estudo do 

empresariado remete a um arranjo complexo, tanto no caráter político-institucional, quanto 

econômico e social. Para atender essa finalidade, foram utilizados autores como Cardoso, 

Bresser-Pereira, Boschi, Diniz, Mancuso, Minella, Draibe, Melo, Belluzo e Pont. 

O terceiro objetivo consta na análise, por meio de um estudo de caso, das estratégias 

políticas do empresariado catarinense por meio da FIESC. Além de uma revisão histórica da 

Federação, será destacado na analise a composição política e sindical da atual gestão, 

enfatizando o peço das regionais na estrutura de representação. Para tal foi utilizado relatórios 

de gestão da FIESC. 

Por se tratar de um trabalho com intuito de analisar a ação empresarial no jogo de 

tomada de decisão política, foi importante a utilização de dados históricos divulgados em 

veículos como internet, jornais e revistas. Procurou-se a realização de uma pesquisa com 

notícias em jornais de circulação nacional, além da relevância de uma pesquisa bibliográfica 

por meio de artigos científicos. 

A estrutura desta monografia apresenta-se composta de 5 capítulos. O capítulo 1 

apresenta o tema de forma introdutória, discorrendo sobre o problema levantado e determinando 

os objetivos que se espera alcançar, além de especificar a metodologia adotada. O capítulo 2 

aborda o referencial teórico do trabalho, apresentando a corrente marxista, estruturalista e 
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gramsciniana a respeito do papel do Estado capitalista e da hegemonia. No capítulo 3 procede 

a descrição da atuação política da classe empresarial brasileira numa perspectiva histórica. O 

capítulo 4 analisa por meio de um estudo de caso às articulações políticas do empresariado 

catarinense por meio do maior órgão de representação da classe no estado, a FIESC. O capítulo 

5 compreende as principais conclusões da pesquisa, assim como as recomendações para 

pesquisas futuras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO: ESTADO, CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO 

PODER POLÍTICO DE CLASSE 

 

 Esse capítulo busca abordar algumas concepções teóricas a respeito do papel do Estado 

capitalista quanto características estruturais e composição política. A formação do Estado é 

essencial nessa relação entre o papel social e econômico da sociedade, uma vez que, é ele que 

sustenta a manutenção do sistema social e condiciona a regulamentação do mercado. Cabe a ele 

então um papel essencial nas relações de produção e no modo de reprodução das classes sociais, 

não limitando apenas ao exercício de repressão e força, mas também cumprindo um papel 

especificamente ideológico. Se não toda, mas em grande medida, as ações econômicas ligadas 

ao Estado possuem um importante conteúdo político, revelando uma estratégia política da 

fração hegemônica. De modo que, não apenas as funções políticas e ideológicos do Estado são 

subordinadas ao seu papel econômico, como também as funções econômicas estão 

subordinadas a ideologia dominante. 

 Para discutir acerca do exposto, dividiu-se o capítulo em 5 sessões. A seção 2.1 aborda 

os aspectos políticos da formação do Estado numa perspectiva marxista. Na seção 2.2, destaca-

se as funções da autonomia relativa do Estado e uso dos aparelhos ideológicos. A seção 2.3 

apresenta o papel dos intelectuais na mediação da hegemonia. A seção 2.4 discute a atuação de 

uma elite orgânica como agente político estratégico. Por fim, a seção 2.5 apresenta uma síntese 

do que foi desenvolvido ao longo do capítulo 2. 

 

2.1 Aspectos da Formação Político-Econômica do Estado 
 

 Desde o início do século XVI começam a surgem algumas concepções teóricas a certa 

do Estado Moderno. Nicolau Maquiavel foi o primeiro pensador a refletir sobre o Estado em 

sua obra “O Príncipe”. Mais tarde, nos séculos XVII e XVIII, os filósofos Thomas Hobbes e 

John Locke desenvolvem suas teorias a respeito do nascimento do Estado como um contrato 

social firmado entre os homens, a fim de garantir sua segurança e a propriedade. Mesmo com 

algumas divergências do ponto de vista da natureza do homem, ambos autores veem no contrato 

um caráter mercantil e comercial das relações sociais burguesas. Para Hobbes o “contrato gera 

um Estado absoluto, enquanto para Locke o Estado pode ser feito e desfeito como qualquer 

contrato” (GRUPPI, 1980, p.14). Outro autor clássico contratualista, Rousseau, não segue a 

mesma ótica da concepção liberal de Hobbes e Locke, porém, condiciona também o nascimento 
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do Estado a partir de um contrato social. Na sua visão democrático-burguesa a sociedade nasce 

de um contrato social, apresentando a mesma mentalidade comercial do individualismo burguês. 

Vale destacar também a visão política da obra de Hegel, da qual Marx irá, em primeiro 

momento, confrontar. Hegel estabelece uma distinção entre Estado e sociedade civil dos 

pensadores do século XVIII. Para o filosofo não há sociedade civil se não existir um Estado 

que a construa, se ele não existir, não existe povo, pois é, o Estado que funda o povo e não o 

contrário. “O Estado funda o povo e a soberania é o Estado, portanto a sociedade civil é 

incorporada pelo Estado e de certa forma aniquila-se neste” (GRUPPI, 1980, p.24). 

Para Gruppi (1980), não se pode afirmar que existe um carácter científico em tais teorias 

apresentadas, pois, em sua opinião, não é científico uma visão que afirme que os homens 

existem primeiro individualmente e, por meio de um contrato, constituem-se em sociedade. 

Tampouco é para ele, científico afirmar que o Estado funda a sociedade civil. Portanto, a 

concepção de Estado burguês está condicionada a uma visão ideológica. 

Nesse sentido, a visão marxista surge como uma crítica ao Estado da burguesia. Gruppi 

(1980) mostra que na obra “A questão judaica” (1843), Marx evidencia a verdadeira relação 

entre a sociedade civil, entendida como o conjunto das relações econômicas, e a sociedade 

política, o Estado. Para Marx a conexão entre as duas estão entrelaçadas, uma é a expressão da 

outra, “a sociedade política, o Estado, é expressão da sociedade civil, isto é, das relações de 

produção que nela se instalaram” (GRUPPI, 1980, p.26). A partir disso, teorias marxistas vêm 

para corroborar a visão de que a sobrevivência do capitalismo foi possível em razão do papel 

articulador do Estado. 

Marx ao longo de sua obra, não desenvolveu uma única e coerente teoria política do 

Estado. No entanto, dado o legado de obras deixadas por Marx, Engels e Lênin, levou a um 

grande debate a respeito da teoria do Estado refletida na análise política e econômica de Marx. 

Apesar de divergências teóricas, “todos os teóricos marxistas, de um modo que de outro, 

baseiam suas “teorias” do Estado em alguns dos “fundamentos” marxistas e são esses 

fundamentos analíticos que formam o quadro do debate” (CARNOY, 1988, p. 65). 

De acordo com Marx e Engels (1993), a formalização do Estado foi necessária para a 

realização da acumulação primitiva, no entanto, é o sistema capitalista que reproduz as 

condições de sua própria existência. Marx defende a ideia de que o Estado, “emergindo das 

relações de produção, não representa o bem comum, mas é a expressão política da estrutura de 

classe inerente à produção” (CARNOY, 1988, p. 66), representando assim, o interesse de uma 

classe dominante na sociedade. Engels expressa o Estado como a dominação de uma classe 

economicamente mais forte. Com isso, fica evidente que a concepção de Estado como 
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representação da coletividade social é refutada pelos autores, onde para eles o Estado é a 

expressão política de dominação. 

Através da emancipação da propriedade privada, o Estado adquire existência particular. 

Como a representatividade é a forma na qual os indivíduos da classe dominante fazem valer 

seus interesses perante a sociedade civil, as instituições mediadas pelo Estado, adquirem por 

meio dele uma forma política. “O direito privado desenvolve-se simultaneamente com a 

propriedade privada, a partir da desintegração da comunidade natural” (MARX, ENGELS, 

1993, p. 98). 

A teoria marxista afirma que o Estado é um instrumento essencial de dominação de 

classes, estando, não acima dos conflitos de classes, mas profundamente envolvido neles. A 

função do Estado é promover a acumulação de riqueza no mesmo momento em que a legitima. 

Sendo o reprodutor do poder político das classes sociais, o Estado é palco das disputas de 

classes. Przeworsky (1995) afirma que “o Estado é a única instituição capaz de fornecer as 

condições ausentes para a preservação da produção capitalista.” 

Para Marx e Engels (1964), o surgimento do Estado ocorre no conflito das contradições 

entre o interesse individual e o interesse coletivo. “Na medida em que o Estado surge da 

necessidade de conter os antagonismos de classe, surge também dos conflitos entre essas classes. 

Todas as lutas no seio do Estado são meramente as formas ilusórias sobre as quais as lutas das 

diferentes classes travam entre si” (MARX; ENGELS, 1964, p. 45). Engels aponta que o 

surgimento do Estado ocorre da necessidade de controlar os conflitos sociais entre os diferentes 

interesses econômicos, ficando a cargo da classe dominante intervir no campo de interesse 

desses conflitos. Segundo o autor, o Estado é o produto da sociedade numa certa fase do seu 

desenvolvimento, dividindo-se em antagonismos inconciliáveis dos quais não pode 

desvincular-se. 

 Nessa visão, o Estado é o produto e a manifestação do antagonismo inconciliável das 

classes. Para Lênin (2007), esse aparece onde e na medida em que os antagonismos de classes 

não podem objetivamente ser conciliados. E, reciprocamente, a existência dele prova que as 

contradições de classes são inconciliáveis. Portanto, pode-se afirmar que, dentro da perspectiva 

marxista, a regulação da sociedade, que ocorre por meio do aparato do Estado, é fundamental 

para consolidação e reprodução das forças produtivas da própria sociedade. 

 Para compreender a partir de Marx até que ponto o Estado é um agente da burguesia 

dominante, marxistas oferecem diversas respostas para explicar o porquê esse deveria ser 

considerado um instrumento da classe dominante. 
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Em primeiro lugar, os membros representantes do Estado, dos quais, tendem a 

representar os mais altos cargos do executivo, legislativo, judiciário e repressivo. A classe 

dominante recruta esses membros por sua educação e suas relações, de modo que mesmo os 

que não pertencem a ela, comportem-se como se pertencessem. O contraponto, vindo de 

Miliband (1975), afirma que, se uma classe dominante comporta-se como um conjunto rígido, 

não conversando com as classes mais baixas, não poderá simplesmente usar o Estado como seu 

instrumento de ação (CARNOY, 1984). 

Em segundo lugar, o autor evidencia a classe capitalista como controladora do Estado 

através de seu poder econômico global. Numa sociedade baseada no modo de produção 

capitalista, a classe dominante é capaz de influenciar os órgãos estatais através do controle dos 

meios de produção. Isso tem uma implicação nas esferas financeiras, econômicas, políticas e 

sociais. O instrumento econômico mais poderoso nas mãos da classe dominante é a greve de 

investimento, onde os capitalistas subjugam a economia numa recessão e, consequentemente, 

o Estado passa a segurar o capital. Milidand (1975), rebate o argumento lembrando que a 

pressão que os empresários podem aplicar sobre o Estado não é, em si mesmo, suficiente para 

explicar as ações políticas desse último, existem mais fatores conflitantes nessa relação.  

Ainda, de acordo com Carnoy (1984), em terceiro lugar a concepção do Estado é 

determinada pela natureza e pelas exigências do modo de produção, pois segundo essa 

interpretação, existem constrangimentos estruturais que nenhum governo ignoraria. De forma 

que, enquanto houver uma classe dominante nas relações sociais, ela utilizará essa necessidade 

para manter o aparato Estatal sob seu controle. Milidand contra-argumenta o pensamento 

estruturalista, afirmando que embora o Estado possa agir a favor da classe dominante, não age 

necessariamente a seu comando. 

 Isto posto, o Estado ocupa um papel central de organizador e unificador da burguesia 

do bloco no poder, na medida em que mantém sua autonomia relativa com relação a tal fração 

e componentes desse bloco. Nas palavras de Nicos Poulantzas (1978), “o Estado não é pura e 

simplesmente uma relação, ou a condensação de uma relação; é a condensação material e 

específica de uma relação entre classes e frações de classe” (POULANTZAS, 1978, p. 148). 

 

2.2 Os Poderes do Estado: Aspectos da Autonomia Relativa e Uso dos Aparelhos 

Ideológicos 

 

 Obter o poder político é uma das ferramentas para alcançar o domínio da sociedade. É 

por meio da conquista do poder político que se materializa os interesses da classe dominante e 
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seus objetivos. Em termos de sociedade capitalista, a conquista da política se torna um espaço 

necessário para a recriação das condições de reprodução do sistema, seja por meio da 

valorização de capital, que está interessado na reprodução material e também pela capacidade 

intelectual dessa relação de produção. 

O Estado cumpre uma função de condensador e organizador das classes dominantes no 

interior dos seus aparelhos. Conforme Przeworsky (1995), as relações de classe fornecem uma 

explicação da autonomia relativa do Estado, de forma que, a autonomia desse não esteja 

somente presa à luta de classes, mas, em última instancia, a incorpora. “A autonomia dá lugar 

à luta de classes no Estado e à possibilidade das classes dominadas tomarem os aparelhos do 

Estado, para seus próprios propósitos e interferirem nas funções do Estado que reproduzem o 

domínio dos grupos dominantes” (CARNOY, 1998, p. 141). 

Dito isto, a luta de classes diz respeito ao poder do Estado, e a utilização dos seus 

aparelhos pelas classes (alianças ou frações de classes), que almejam deter o poder do Estado 

em função de seus objetivos de classe. Dessa maneira, sua autonomia reconhece as contradições 

existentes nos seus aparelhos, resultantes da condensação da relação de forças de classes que o 

atravessa. 

 

As instituições, consideradas sob o ponto de vista do poder, não podem ser 
relacionadas senão às classes sociais que detêm o poder. Este poder das classes sociais 
está organizado, no seu exercício em instituições específicas, em centros de poder, 
sendo o Estado, neste contexto, o centro do exercício do poder político. Isto não quer 
dizer que, contudo, que os centros de poder, as diversas instituições de caráter 
econômico, político, militar, cultural, etc., sejam simplesmente instrumentos, órgãos 
ou apêndices do poder das classes sociais. (POULANTZAS, 1986, p. 111 grifo do 
autor) 

 

Nesses termos, característica da autonomia relativa faz do Estado o espaço de 

dominação política, em que, não necessariamente a dominação política é assegurada pela 

dominação econômica. A autonomia relativa permite uma atuação mais autônoma de interesses 

específicos, podendo contemplar setores da economia que não detenham todos os setores do 

capital. Logo, a intervenção do Estado identifica, sobretudo, sua função econômica na medida 

que intervém no processo de acumulação do capital. 

 O desenvolvimento das forças produtivas acontece tanto no espaço econômico quanto 

nas condições políticas e ideológicas. A reprodução do capital como relação social está 

subordinada tanto no momento de reprodução do ciclo produtivo, como também nas classes 

sociais e da luta de classes. As relações ideológicas são essenciais a classe dominante, pois estão 

inseridas no seio das relações de produção. O Estado não pode simplesmente sancionar e 
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reproduzir o domínio por uso da repressão, mas usa dos artifícios ideológicos para reproduzir 

seu poder na sociedade. Portando, a ideologia não é algo neutro, consiste especialmente num 

poder essencial da classe dominante. (POULANTZAS, 1978) 

A partir do autor, vemos que o Estado não é unicamente um espaço de coesão da 

reprodução da classe dominante, mas cumpre um papel materializador e condensador das 

relações de classes, onde circula a luta e a reprodução das classes. Ele “é parte e resultado da 

luta de classes e desempenha um papel econômico ao reproduzir as condições gerais das 

relações de produção” (CARNOY, 1998, p. 146). 

Nesse sentido, Poulantzas (1978) argumenta que o capitalismo jamais poderia se 

reproduzir sem o aparelho do Estado. Conforme o filósofo político, é necessário entender 

exatamente suas articulações, tanto na reprodução do capital, quanto na economia, e seus efeitos 

na própria definição do espaço entre Estado e economia. 

Na análise do autor, o Estado apresenta suma importância para a reprodução do capital, 

revelando assim uma estrutura não estática e imutável no tempo histórico. O conjunto das 

funções, tanto ideológicas como repressivas, ou de outra natureza qualquer, não podem ser 

consideradas de maneira isolada em relação a seu papel econômico. Ainda, segundo Poulantzas 

(1978), toda medida econômica do Estado tem um carácter político. 

 A fim de atestar que o Estado capitalista é ao mesmo tempo, de classe, e deve ser 

relativamente independente da luta de classes na produção para funcionar realmente como um 

Estado de classe, Poulantzas (1978) recorre ao conceito de Althusser sobre a autonomia relativa 

do Estado. A luta dos trabalhadores apenas molda o Estado na medida em que faz parte das 

relações de classe na produção. “O Estado é a máquina de reprodução que capacita as classes 

dominantes a garantir sua dominação sobre a classe operaria, assegurando assim as primeiras a 

sujeição da última ao processo de extorsão da mais-valia” (ALTHUSSER, 1971, p. 137). 

Segundo Poulantzas, o Estado é um espaço composto por vários aparelhos ou 

instituições, repressivos e principalmente ideológicos. O aparelho repressivo, “em termos de 

teoria marxista, compreende o governo, a administração, o exército, a política, os tribunais, as 

prisões, etc” (ALTHUSSER, 1985, p. 67). Os aparelhos ideológicos se referem “a igrejas, 

partidos políticos, as associações de classes, as escolas, os mass media (jornais, rádio, televisão) 

e, numa certa perspectiva a família. É indiferente que sejam públicos ou privados – tendo a 

distinção um carácter puramente jurídico, isto é, largamente ideológico” (POULANTZAS, 

1975, p. 29).  

Os aparelhos ideológicos não são via de fato a realização da ideologia dominante, nem 

a realização isenta de conflitos da ideologia da classe dominante. Nas palavras de Carnoy 
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(1989), “é a vitória da classe dominante nos aparelhos ideológicos de Estado que permite que 

sua ideologia seja neles instalada” (CARNOY, 1988, p. 123). Nesse sentido o Estado não é 

somente o resultado de repressão e ideologia, mas é um organizador político de classes, onde 

seu papel é representar e organizar as classes dominantes. 

O controle dos aparelhos repressivos do Estado, são necessários para a classe no poder, 

na medida em que lhe permite usá-los para impor a lei, e também e exercer sua hegemonia 

através dos aparelhos ideológicos. De acordo com as formas do Estado e as fases da reprodução 

capitalista, certos aparelhos podem deslocar-se de uma esfera para outra, de aparelhos 

ideológicos para repressivos e vice-versa. De modo que ambos aparelhos sejam alvos de 

interesse da classe dominante. 

A característica do poder do Estado ocorre pela correlação de força no interior dos seus 

aparelhos. O Estado moderno oferece uma estrutura flexível, unificando os interesses entre 

classes, desorganizando as classes subalternas e assegurando o consentimento das massas 

populares. Ademais, é através dos seus instrumentos e aparelhos ideológicos, que se 

institucionaliza e se concentra a própria luta de classes.  

A relação entre o modelo capitalista e as classes ou frações dominantes as impele em 

direção à sua unidade política sob a proteção de uma classe ou fração hegemônica. Essa classe 

polariza os interesses contraditórios específicos das várias classes ou frações dos blocos do 

poder, transformando seus próprios interesses econômicos em interesses políticos. Assim, a 

classe trabalhadora, não detendo o controle e domínio dos processos de trabalho e dos meios de 

produção, subjuga-se a ideologia dominante, inserida por meio do Estado, caracterizando num 

plano político, numa ditadura sobre o proletariado (POULANTZAS, 1978). 

Posto isto, as principais formulações do Estado para Poulantzas não diz respeito a uma 

divisão meramente simplista e economicista, ele separada nas esferas política e econômica em 

quatro partes: a divisão do trabalho intelectual e o trabalho manual, a individualização, a lei e 

a nação. Conforme Carnoy (1988), são esses os elementos fundamentais no funcionalismo do 

Estado para deslocar a luta de classes da arena econômica para a política. Vale ressaltar que, 

para Poulantzas (1978), o poder político, mesmo apoiado no poder econômico, é prioritário, no 

sentido que sua transformação pode levar a toda mudança em outras áreas de poder. 

Em suma, para garantir a unidade concreta das classes para efeito de dominação política, 

o Estado, revestido de seus aparelhos repressivos e ideológicos, engendra uma correlação de 

forças, a fim de, organizar e resguardar uma dominação política do bloco de poder. 
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2.3 Consolidação da Hegemonia: O Papel dos Intelectuais Orgânicos e Representação 

Política 

 

 No contexto das relações hegemônicas, a orientação política e cultural de uma classe 

social sobre a sociedade se realiza pela mediação dos intelectuais. Esses intelectuais exercem 

funções em todos os campos das relações sociais, organizando a economia, a cultura, a política, 

as ideologias, viabilizando assim o exercício da hegemonia. Um autor central que discute acerca 

do conceito de hegemonia e os intelectuais orgânicos como reguladores e mediadores do poder 

hegemônico foi o italiano Antônio Gramsci.  

Para Gramsci (2006) os intelectuais cumprem a função clássica de mediar a hegemonia 

das classes exploradoras sobre as classes exploradas através de sistemas ideológicos. A relação 

entre as classes dominantes e as dominadas compreendem uma liderança política, moral e 

intelectual da classe dominante sobre seus subordinados. Assim, obter o poder hegemônico na 

sociedade é impor a essa sociedade a cultura dos valores dominantes. 

 Para as classes dominantes, a conquista do poder hegemônico representa a base para 

sustentação e legitimação da ordem social, moldados por seus interesses. Por outro lado, a 

hegemonia para as classes dominadas, apresenta-se como uma necessidade histórica de superar 

as divisões sociais, unir forças populares e lutar por uma nova ordem social. É, portanto, no 

âmbito das relações hegemônicas, que se formam os intelectuais orgânicos da sociedade. Sejam 

eles representantes da burguesia, como também da classe proletária, onde expressam, 

organizam, defendem, os objetivos e interesses do grupo social ao qual estão vinculados. 

 O intelectual precisa elaborar sua concepção de mundo a partir da relação dialética do 

saber-compreender-sentir. 

 

As relações do intelectual com o povo-nação, entre dirigentes e dirigidos, entre 
governantes e governados, se estabelece graças a uma adesão orgânica, na qual o 
sentimento-paixão torna-se compreensão e, desta forma, saber (não de maneira 
mecânica, mas vivencial), só então a relação é de representação, ocorrendo à troca de 
elementos individuais entre governantes e governados, entre dirigentes e dirigidos, 
isto é, realiza-se a vida do conjunto, a única que é força social, cria-se o bloco histórico. 
(GRAMSCI, 2006, p.139). 

 

Desse modo, é por meio do carácter orgânico que se define o papel do intelectual no 

seio de determinado bloco histórico. Gramsci distingue diferentes categorias de intelectuais, 

mas todos têm em comum um vínculo que liga a uma classe determinada. Segundo Portelli 
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(1977), por meio do carácter orgânico entre estrutura e superestrutura, é que se refletem as 

camadas de intelectuais que agem na sociedade de forma diferenciada, ligando as classes 

fundamentais no domínio econômico. Encarregando-se assim, de elaborar e gerir a 

superestrutura, dando homogeneidade e direção do bloco histórico.  

 Para exercer esta organicidade o indivíduo intelectual pode desempenhar três papéis 

fundamentais: construtor ou criador, organizador e persuasor ou divulgador. Ainda, segundo 

Gramsci (2006), todos os homens são intelectuais, contudo nem todos os homens possuem na 

sociedade a função de intelectual. Dessa forma, categorias especializadas, formam conexões 

com todos os grupos sociais, acarretando em elaborações mais complexas com o grupo social 

dominante. Nesse sentido, o grupo que desenvolve o domínio e a luta pela assimilação e pela 

conquista “ideológica” dos intelectuais tradicionais, conquistam de forma mais rápida e eficaz 

a elaboração dos seus próprios intelectuais orgânicos na sociedade. (GRAMSCI, 2006). 

A posição política do intelectual, permite identificar onde são exercidas as funções de 

dominação e de hegemonia nas relações que ocorrem a nível da superestrutura. O vínculo 

orgânico entre os intelectuais e a classe social que eles representam, aparecem essencialmente 

nas atividades que exercem no seio da sociedade civil e da sociedade política. 

No que diz respeito ao modo de produção, a relação com os intelectuais não é imediata, 

“mas é ‘mediatizada’, em diversos graus, por todo o tecido social, pelo conjunto das 

superestruturas, do qual os intelectuais são precisamente os ‘funcionários’” (GRAMSCI, 2006, 

p. 20). De modo que os intelectuais do grupo dominante cumprem o exercício das funções 

subalternas do poder hegemônico. Nesse sentido, Gramsci ao qualificar os intelectuais como 

funcionários das superestruturas, mostra que, por meio deles, se elabora a estrutura ideológica 

da classe dominante, dando-lhes uma consciência do papel transformador do corpo social. 

“Funcionários da sociedade civil, os intelectuais são igualmente os agentes da sociedade 

política, encarregados da gestão do aparelho de Estado e da força armada” (PORTELLI, 1977, 

p. 85). 

 Gramsci (2006) diferencia a atuação dos intelectuais entre agentes orgânicos e 

tradicionais. Para o autor, grande parte dos intelectuais tradicionais são de tipo rural, 

essencialmente, ligados à massa social do campo e pequeno-burguesa. “Esse tipo de intelectual 

põe em contato a massa camponesa com a administração estatal ou local (advogados, tabeliães, 

etc.) e, por esta mesma função, possui uma grande função político-social, já que a mediação 

profissional dificilmente se separa da mediação política” (GRAMSCI, 2006, p. 23). Para 

Gramsci, esse intelectual era o elemento organizador de uma sociedade basicamente rural e 

artesanal. É importante, no entanto, compreender que o intelectual rural não se apresenta como 
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o intelectual orgânico da massa camponesa, mas sim da classe dominante, tendo na sua função 

político-social a reprodução de sua hegemonia através da neutralidade das classes subalternas. 

Segundo Gramsci, o camponês está ligado ao grande proprietário através do intelectual. 

Com o desenvolvimento das relações capitalistas, sobretudo sobre a nova forma de 

organização do Estado, a ascensão da nova classe dominante, advinda da indústria, introduziu 

um novo tipo de intelectual na sociedade capitalista. Assim, intelectuais orgânicos do novo 

bloco histórico, opõem-se aos intelectuais tradicionais.  “As elites da nova classe dirigente 

exercem espontaneamente uma forte atração sobre “a massa de intelectuais de todos os níveis 

que se encontra no estado “difuso”, “molecular”, devido às necessidades da instrução e da 

administração” (PORTELLI, 1997, p. 90). 

Para Carnoy (1984), a classe dominante tenta fundir os intelectuais tradicionais com os 

orgânicos do grupo dominante por meio de seus partidos políticos. Gramsci (2006) afirma que 

o partido político é “o mecanismo que realiza na sociedade civil a mesma função desempenhada 

pelo Estado, de um modo mais vasto e sintético, na sociedade política, ou seja, proporciona a 

soldagem entre intelectuais orgânicos de um dado grupo, o dominante, e intelectuais 

tradicionais.” 

 

Um comerciante não ingressa num partido político para comerciar, nem um industrial 
para produzir mais e com custos reduzidos, nem um camponês para aprender novos 
métodos para cultivar a terra, ainda que alguns aspectos destas exigências do 
comerciante, do industrial, do camponês possam ser satisfeitos no partido político. 
(…) Para estas finalidades, dentro de certos limites, existe o sindicato profissional, no 
qual a atividade econômico-corporativa do comerciante, do industrial, do camponês 
encontra seu quadro produtivo mais adequado. No partido político, os elementos de 
um grupo social econômico superam este momento de desenvolvimento histórico e se 
tornam agentes de atividades gerais, de caráter nacional e internacional. (GRAMSCI, 
2006, p. 25) 

 
 

O partido político cumpre um importante papel na esfera da sociedade civil, exercendo 

uma função orgânica no seio do Estado, que é esfera da sociedade política. Nos países 

capitalistas avançados, onde a sociedade civil é mais complexa e organizada, o partido político 

torna-se a instituição capaz de estimular a formação de uma vontade coletiva, podendo iniciar 

uma reforma intelectual e moral na sociedade, uma vez que é um órgão de manifestação pública. 

 

2.4 Elites Orgânicas, Ação e Poder Político 
 

 Com o processo de internacionalização mundial, os limites entre Estado nacional e 

sociedade civil adquire um novo carácter. Inseridos dentro dos aparelhos do Estado capitalista, 
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a classe empresarial desenvolve um papel central na coordenação do Estado. Como ator político 

mostra um elevado grau de coesão nas articulações políticas, por meio da capacidade e técnica, 

influência o campo político a procura de resultados econômicos, atingindo não somente uma 

única unidade de produção, como também as demais esferas da economia. Para Gramsci (2006), 

essa influência política exerce as funções de dominação e de hegemonia da superestrutura. A 

força exercida pela hegemonia passa a ser revestida nesse processo pelo elemento da coerção. 

Gramsci (2006) afirma que, “o empresário capitalista cria consigo o técnico da indústria, 

o cientista da economia política, o organizador de uma nova cultura. O empresário cumpre o 

papel de organizador de massa de homens, gerando confiança dos investidores e de seus 

consumidores”. Para o autor, se não toda a elite, mas ao menos uma parte dela, deve possuir a 

capacidade de organização da sociedade, num complexo organismo de serviços, dos quais criem 

condições necessárias para a própria expansão da classe. 

 Em termos políticos o empresário capitalista revela um alto grau de coesão nas 

estruturas do Estado, caracterizando então, uma capacidade dirigente e técnica intelectual. A 

fim de garantir o domínio econômico, fortalecendo o capital, por meio da produção econômica 

e mantendo seu poder hegemônico, se faz necessário a essa elite empresarial um plano 

articulado e baseado na organização da classe por meio dos aparelhos do Estado. “Se não todos 

os empresários, tecno-empresários intelectuais, burocratas e militares ao menos uma elite entre 

eles deverá ter a capacidade de articular e organizar os seus interesses."(DREIFUSS, 1987, p. 

24). 

 Para classificar a ação dessa elite empresarial, é preciso identificar em primeira instância 

sua “Elite Orgânica”. Segundo definição de Dreifuss, "a elite orgânica é composta de agentes 

coletivos político-ideológico especializados no planejamento estratégico e na implementação 

da ação política de classe, através de cuja ação se exerce o poder de classe."(DREIFUSS, 1987, 

p. 24). 

 A diferenciação da elite orgânica do conjunto da classe dominante ocorre no processo 

de liderança que essa impõe sobre as demais classes, operando como fator de poder político. 

Embora organicamente vinculada ao seu universo social, econômico e cultural, esta 

diferenciação é imprescindível para uma intervenção política eficaz e eficiente, na medida em 

que a classe dominante é una na sua diversidade de unidades de acumulação competitivas – seja 

no nível da composição e capital, no plano da produção setorial ou no universo dos grupos 

econômicos – às quais correspondem essencialmente percepções e atitudes corporativas ou de 
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solidariedade (e não atitudes “políticas”), expressas em associações, sindicatos ou federações 

de classe. (DREIFUSS, 1987, p. 24) 

 Comportando-se como mediadoras no bloco de poder, as elites orgânicas predispõem a 

classe dominante para a luta política. Essa elite, a fim de exercer sua posição de liderança na 

sociedade, e influenciar na esfera da produção, usa a ação política para alcançar sua realização 

constitucional. Nas palavras de Dreifuss, "a articulação entre produção e instituição, entre 

economia e Estado, entre estrutura e superestrutura, se dá pela luta política dos 

interessados"(DREIFUSS, 1987, p. 25). Dessa forma, a política se torna uma ação permanente 

e gera por meio dela, organizações permanentes na medida em que se identifique com a 

economia. 

 Portanto, a elite orgânica, nos moldes da definição, indica que suas funções no interior 

da classe dominante são conectivas e organizacionais, almejando deter o poder hegemônico 

para a classe. Assim a capacidade de manobra das elites orgânicas busca adequar-se às diversas 

condições e circunstâncias, de modo que, assim como a política, a elite orgânica tem uma 

eficiência e eficácia própria, uma dinâmica autogerada no interior da matriz organizacional das 

relações de poder. 

 

Na sua qualidade de córtex político, a elite orgânica tem funções conectivas e 
organizacionais, intervindo no interior das classes dominantes, almejando uma 
articulação hegemônica e procurando regular relações conflitivas, visando à produção 
de coesão interna de classe, numa organização adequada e factível. (...) A ação 
político-ideológica das elites orgânicas é que permite que um bloco de poder polariza 
sub seu controle o conjunto das frações subalternas, formando, quando a ação é bem-
sucedida, uma frente móvel de poder. (DREIFUSS, 1987, p. 26) 

  

 Dessa forma, a elite orgânica através do seu discurso para o conjunto das classes 

dominantes, se apresenta na sociedade como um agente ideológico e político, influenciando por 

meio de sua atuação, a própria organização do Estado. A elite orgânica é, segundo Dreifuss 

(1987), a parcela esclarecida da burguesia, que atua como mentora intelectual da classe à qual 

representa, sendo a autoconsciência cultural, política e núcleo de autocritica da classe 

dominante. “A elite orgânica produz estudos, análises e pesquisas sobre os princípios da política 

pública e da política empresarial, formulando diretrizes que deverão nortear o funcionalmente 

da sociedade e do Estado”. (DREIFUSS, 1987, p. 27) 

 A elite orgânica, como núcleo esclarecido, é capaz de manter sua influência intra e entre 

classes, decorrentes de sua homogeneidade e consistência. No interior da classe dominante, age 

no sentido de promover a coesão interna da classe. Do mesmo modo trabalha através de seus 

recursos para que essa classe se posicione a favor de seus projetos. Por isso, a elite orgânica é 
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associada a ação política organizada e planejada, e isso corre por meio de táticas e estratégias 

de cunho político e ideológico. 

 

2.6 Síntese Conclusiva 
 

 Foi adotado no presente capítulo uma abordagem marxista a respeito da concepção da 

natureza do Estado, assim como o conflito de classes travados no núcleo de seus aparelhos. 

Marx, apesar de não ter desenvolvido uma obra que se discursasse exclusivamente a respeito 

da teoria de Estado, apresenta no seu estudo sobre a economia política, aspectos centrais que 

norteiam o entendimento do que é o Estado capitalista. Marx parte do princípio de que as 

condições materiais da sociedade são a base estrutural do indivíduo. A forma do Estado, se 

manifesta das relações de produção da sociedade, e não, do conjunto de vontades humanas 

(contrato social). Em suma, a construção do Estado segue uma lógica materialista, dentro de 

uma concepção histórica, da qual mostra que a sociedade molda o Estado, e esse, por sua vez, 

se molda pelo modo de produção dominante e das relações de produção. 

 O Estado emergindo das relações de produção, não é um representante do bem comum, 

mas é, a verdadeira expressão política da estrutura de classe inerente a produção. Sendo assim, 

o Estado é um instrumento de dominação essencial de classes dentro de uma sociedade de modo 

de produção capitalista. A ideia é de que o Estado, enquanto instituição socialmente necessária, 

revela-se como um espaço político de dominação de classes. Em termos de classe dominante, 

ela aparece como o grupo que controla uma parte relevante dos meios de produção material, 

social e ideológico da sociedade. Não fica evidentemente claro em Marx até que ponto o Estado 

é condicionado como um agente de dominação da classe burguesa, no entanto, vários autores 

posteriores a ele ofereceram contribuições para explicar a ação da classe dominante no seio do 

Estado e o uso dos seus aparelhos. 

 Gramsci contribui para a discussão reconhecendo que a política é uma atividade 

autônoma, dentro do contexto do desenvolvimento histórico das forças materiais. Para o autor, 

a política é uma atividade central a vida humana em sociedade. Gramsci adota o conceito de 

Marx a respeito da hegemonia burguesa na sociedade civil, fazendo dela um tema central em 

sua análise sobre o sistema capitalista. A hegemonia dominante, infiltrada no seio da sociedade 

civil, por meio dos intelectuais orgânicos, fortalece o predomínio ideológico dos valores e 

normas da classe dominante sobre as demais classes subalternas. A sociedade civil é a 
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superestrutura representada num contexto histórico, afirmando as relações ideológicas e 

culturais, como expressão política dessas relações. 

 Para Gramsci cada classe produz organicamente seus próprios intelectuais, e esses por 

sua vez, expressam-se como o elemento pensante e organizador de cada classe social. Baseado 

no conceito de Gramsci, Dreifuss estende a análise do conceito de intelectual orgânico para o 

conceito de elite orgânica. Segundo o autor, a elite orgânica pode ser definida como o conjunto 

de agentes articulados política e ideologicamente, onde sua atuação é estrategicamente 

especializada no planejamento e na implementação da ação política de classe. Para Dreifuss, a 

elite orgânica não apenas se encarrega do planejamento estratégico da ação política, como 

também atua na articulação do conjunto de ações, táticas e manobras. 

 Poulantzas contribui ao debate sobre o Estado capitalista concentrando sua análise na 

natureza das classes sociais e na atuação do Estado na definição do conflito de classes. Para ele, 

o Estado não é meramente uma entidade instrumental de representação, mas é, uma expressão 

das relações de classes. Uma vez que os aparelhos do Estado se caracterizam como 

materialização e a condensação dessas relações, é de interesse da classe dominante agir no 

interior desses aparelhos. Dessa forma, o Estado cumpre um papel organizativo, pois ele 

representa e organiza a classe dominante a fim de atender seus interesses políticos. Portanto, 

ele amplia a discussão no sentido de acentuar o carácter ideológico do Estado determinado pelas 

relações de produção de classe. 

 Exposto o campo teórico a respeito do Estado capitalista, da ação da elite intelectual no 

interior dos aparelhos ideológicos do Estado, o próximo capítulo abordará os conceitos 

apresentados, mostrando a estreita relação entre o empresariado brasileiro e o Estado. 
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3 EMPRESARIADO COMO ATOR POLÍTICO NO BRASIL: TRAJETÓRIA 

HISTÓRICA 

 

 O objetivo do presente capítulo é apresentar um balanço da literatura sobre a atuação da 

classe empresarial brasileira como ator político no país. Os estudos sobre a ação do 

empresariado brasileiro, suas características em termos de origem, composição, pensamento 

ideológico e atuação política, se refere tanto às fases iniciais do processo de industrialização no 

Brasil, entre fins do século XIX, quanto as fases mais recentes do século atual. Segundo Diniz 

(2010), os primórdios do desenvolvimento do capitalismo industrial brasileiro, revelaram uma 

alta capacidade de mobilização e de participação política da classe empresarial pela defesa de 

seus interesses. Logo, trata-se de um tema de grande abrangência. 

 Dado a vasta produção acadêmica na área, buscou-se apresentar, sinteticamente, o tema 

em 4 subseções. A seção 3.1 apresenta a trajetória do empresariado industrial desde sua 

formação, até início da década de 1980. Na seção 3.2 enfatiza-se o período da inflexão 

neoliberal e a articulação da classe frente as novas características da empresa brasileira. A seção 

3.3 traz uma abordagem mais recente da atuação política do empresariado brasileiro. E por fim, 

a sessão 3.4 apresenta uma síntese conclusiva a respeito do tema exposto durante o capítulo. 

 

3.1 Estado e Empresariado: Perspectiva Histórica de Representação, dos Anos 1930 a 1980. 
 

 Para que se possa compreender melhor as articulações no campo ideológico, político, e 

econômico do empresariado brasileiro nas últimas décadas, se faz necessário rever brevemente 

a trajetória dessa classe, tomando como ponto de partida a década de 1930. Pois, “foi um 

período crucial na evolução histórica do país, significando, em termos de seus traços mais 

específicos, a passagem para a preponderância dos interesses ligados à industrialização do 

Brasil” (DINIZ, 1978, p. 47). 

Assim sendo, “Sob orientação econômica marcada pela ortodoxia conservadora, a 

década de 1930 ficou marcada como um período de emergência de um processo de 

industrialização e urbanização no Brasil” (BIANCHI, 1999, p. 37). O período que se estende 

de 1888 a 1933, marcou o nascimento e consolidação do capital industrial. A Revolução de 

1930 condicionou um novo arranjo das estruturas produtivas no país, e o desenvolvimento dado 

ao Estado englobou instituições políticas e econômicas, assim como padrões e valores 

socioculturais de tipo propriamente burguês. 
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Segundo interpretação de muito autores, a economia cafeeira capitalista levou as 

condições básicas para o nascimento do capital industrial no Brasil. Cardoso (1960), afirma que 

antes mesmo de existir o empresário industrial, o capitalismo brasileiro já existia, como 

comerciante, plantador ou financista, criava as condições para a implantação do regime 

capitalista de produção industrial. No mesmo sentido, Melo (1998) afirma como matriz da 

burguesia industrial, a burguesia cafeeira “nasceu como desdobramento do capital cafeeiro 

empregado, tanto no núcleo produtivo do complexo exportador (produção e beneficiamento do 

café), quanto em seu segmento urbano (atividades comerciais, inclusive as de importação, 

serviços financeiros e de transportes)” (MELO, 1998, p. 106). 

Desse modo, o complexo exportador cafeeiro deu suporte e condições necessárias para 

a transformação na economia brasileira por meio de sua acumulação de capital e auge do nível 

de exportação. No campo político, como aponta Diniz (1978), a mudança se expressava pelas 

novas elites identificadas com a implantação do capitalismo industrial, possibilitando no campo 

econômico, a criação de toda uma infraestrutura, assim como mecanismos institucionais, 

voltados para dar suporte ao crescimento do setor industrial. 

Segundo Boris Fausto (1970) “a indústria brasileira tinha como características, a 

dependência do setor agrário exportador, a insignificância da indústria de base, a baixa 

capacitação e grau incipiente de concentração” (apud BIANCHI, 1999, p. 37). O setor industrial, 

nesse período, tinha um peso na economia muito inferior ao setor agroexportador, porém, 

possuía certa representação política. Contudo, como ressalva Diniz (1978), o conservadorismo 

das bases econômicas representara um obstáculo à consolidação e expansão do setor industrial 

da economia brasileira. 

A revolução de 1930, assim como a Era Vargas, não representou uma política econômica 

coerente, uma vez que as medidas favoráveis à indústria tinham o propósito de abraçar os 

interesses dos grupos econômicos tradicionais. A esse respeito, Bianchi (1999) mostra que, o 

governo Vargas, “inicialmente hostil aos industriais, atendeu várias reivindicações da classe, no 

entanto, tais concessões não correspondiam a um plano racional de fomento da indústria.” Para 

Cohn (1985), “a burguesia industrial beneficiou-se, pelo processo espontâneo de substituição 

de importações motivado pelos altos preços dos produtos importados, devido à desvalorização 

da moeda, e da inexistência dos recursos necessários para manter o fluxo de comprar no exterior” 

(apud BIANCHI, 1999, p. 39). 

Ainda, segundo o autor, as reivindicações da classe empresarial desse período exprimem 

interesses de áreas particulares e não de toda a classe, e mesmo não sinalizando a formação de 

uma classe coesa, elas mostravam a existência de uma consciência econômico corporativa. 
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Segundo Diniz e Boschi (1993), “a representação dos interesses do empresariado industrial, 

revela a existência de uma estrutura dual, da qual passou por processos adaptativos conforme 

as exigências das várias fases da industrialização no Brasil”. Para os autores, a característica 

básica dessa estrutura é a convivência entre um formato corporativo instaurado e 

supervisionado pelo Estado e uma rede de associações paralelas. “A burguesia industrial 

assegurou sua participação e influência na formulação política econômica do governo, 

verificando-se uma gradual aproximação de sua liderança mais expressiva com os novos grupos 

detentores do poder” (apud DINIZ, 1978, p. 51). 

 Esse formato corporativo no Brasil foi implementado durante a Era Vargas, após a 

Revolução de 1930, e tinha entre seus objetivos suprimir a luta de classes, por meio de um 

Estado centralizador, autoritário e detentor de prerrogativas. Conforme Pont (2012), as 

características desse modelo corporativista tinham fortes elementos da concepção original do 

corporativismo nacionalista e fascista. “Foi esse corporativismo estatal, onde ressalta o papel 

central do Estado, enquanto agente controlador das organizações de interesse, em particular 

aquelas vinculadas ao capital e ao trabalho, que presidiu suas relações com a sociedade, desde 

a década de 1930 até o final da década de 1980”. (PONT, 2012, p. 217) 

Dentro desse modelo estatal, coube ao setor público, garantir as reivindicações da classe 

empresarial por meio de uma ação política que assegurasse o esquema privado de acumulação, 

seja por meio de proteção contra as importações concorrentes, como também, contendo o 

fortalecimento do poder de barganha dos trabalhadores. A intenção era realizar investimentos 

em infraestrutura no intuito de assegurar economias externas baratas ao capital industrial 

brasileiro.  

No período que compreende os anos de 1945 a 1964, a literatura revela uma emergência 

do setor industrial mais dinâmico, embora fosse o setor agrário predominante na economia 

brasileira. A luz do nacional-desenvolvimentismo, modelo de desenvolvimento econômico 

adotado no período, o “projeto procurava responder ao esgotamento do processo espontâneo de 

substituição de importações e às pressões sociais exercidas seja pelo proletariado fabril, seja 

pelas classes médias” (BIANCHI, 2001, p. 123). 

Embora o setor agrário tivesse a maior representação para o projeto desenvolvimentista 

brasileiro, a partir da década de 1940 até meados da década de 1960, verifica-se que o setor 

industrial precisava se articular contra ao esgotamento do processo de substituição por 

importação e as pressões dos movimentos sindicais. No entanto, o empresariado industrial 

nacional não poderia por si só afrontar os problemas de industrialização pesada, uma vez que 

sua produção estava ancorada nas indústrias leves e com frágil poder de acumulação.  Não 
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conseguiu definir com o Estado um mecanismo de acumulação que não significasse a 

estatização quase completa dos novos setores. “Sua fraqueza política, que correspondia à sua 

fragilidade econômica, retirava-lhe, qualquer esperança de “privatizar” no futuro o Estado. Por 

isso mesmo, o capital industrial nacional “optou” pela entrada do capital estrangeiro nos novos 

setores e pelo papel relativamente limitado do Estado como empresário” (MELO, 1998, p. 127). 

Desse modo o empresariado gradativamente marcava sua posição de articulador ante as 

questões da industrialização no país, no entanto, como percebe-se também, suas limitações não 

deixaram de se manifestar frente as adversidades encontradas no mercado. O que se pode 

afirmar, conforme Draibe (2004), é que até o momento do Estado Novo, o projeto de 

industrialização pesada não havia ganhado consistência, nem havia sido definido a forma de 

articulação entre os gastos do Estado e do setor privado com relação aos novos projetos de 

industrialização. Ainda, segundo a autora, “a dificuldade foi o equacionamento de um bloco 

integrado e complementar de investimentos em infraestrutura e indústria de base” (DRAIBE, 

2004, p. 90). 

Conforme a autora, durante a era Vargas, não houve um alinhamento conciso em torno 

das questões da industrialização do país. Os núcleos industriais buscavam ganhar 

representatividade na administração do governo por meio de conselhos, comissões ou 

departamentos técnicos. A divergência de ideias manifestava-se, por exemplo, aos adeptos do 

liberalismo econômico, como o ministro da Fazenda Souza Costa, ou ainda os que se 

identificavam com nacionalismo dos exportadores, como o diretor da Carteira Cambial do 

Banco do Brasil, Souza Dantas. 

Apesar da falta de homogeneidade de interesses do empresariado nacional, o setor outrora 

marginalizado pela falta de representação, ganhava maior destaque dentro dos aparelhos do 

Estado. Conforme Gramsci, nesse momento econômico-corporativo, os empresários “sentem a 

unidade homogênea e o dever de organizá-la, a unidade do grupo profissional, mas não ainda a 

do grupo social mais amplo” (apud BIANCHI, 2001, p. 124). 

Durante a década de 1940, o empresário Roberto Simonsen criou o Departamento de 

Economia na Confederação Nacional da Indústria (CNI), órgão que viria consolidar-se como 

uns dos principais canais de política econômica do setor industrial com o Estado. A CNI e a 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), influenciadas por Simonsen, 

opunham-se ao liberalismo extremado da economia e “preconizavam um processo de 

industrialização que não aleijava o Estado do processo produtivo, desde que a iniciativa privada 

tivesse preservado o seu espaço” (DINIZ & BOSCHI, 1987, p. 7). 
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Além da criação da CNI, outro exemplo da atuação empresarial nesse período foi a 

criação do Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial (CNPIC), no ano de 1943, do 

qual visava “instituir formalmente um sistema central de planejamento, que propiciasse o 

esforço do aparelho econômico e da base institucional para a planificação e a intervenção 

econômica do Estado” (DRAIBE, 2004, p. 96). O CNPIC tinha como composição: 

representantes de vários ministérios, associações da indústria e do comércio, de setores da 

burocracia econômica, técnicos e especialistas em diferentes atividades. O objetivo do conselho 

era estabelecer princípios do desenvolvimento industrial e comercial do país no período de pós-

guerra. Conforme o discurso do ministro Marcondes Filho, via-se na indústria condições para 

atrair melhor rendimento das forças econômicas e sociais. 

 A relação com o empresariado e o governo ganhou maior consistência dentro do 

Congresso Nacional, e também dentro das filiações partidárias. A partir do governo de Juscelino 

Kubitschek, a classe empresarial organizou setores capazes de articular com maior eficácia, 

junto ao governo federal, os interesses econômico-corporativos intra e entre classes. O 

fortalecimento de entidades como FIESP, e a própria CNI possibilitou a classe intervir nas 

decisões políticas e econômicas do país, como por exemplo no Plano de Metas de Kubitschek 

e o Plano de Estabilização Monetária de 1958-1959. Segundo Leopoldi (2000), foram fundadas 

nesse período, associações como: “Associação da Indústria de Autopeças (1951), a Associação 

Brasileira da Indústria de Base (1955) e a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 

Eletrônica (1963), dentre outras” (apud BIANCHI, 2001, p.125). 

No que diz respeito as divergências de interesse do empresariado no campo político e 

econômico, Dreiufuss (1996) mostra que, a política desenvolvimentista do Plano de Metas, 

permitiu que o interesse do empresariado multinacional e associado fosse atendido, 

estabelecendo desse modo, sua ascendência econômica sobre outros setores da economia 

brasileira. Contudo, apesar da influência exercida pela classe empresarial, essa ainda encontrava 

bloqueios nos sindicatos dos empregados e no Executivo. Sentiam-se prejudicados pela 

convergência industrial oligárquica no poder, pelo clientelismo e regionalismo do Congresso 

Nacional, como também pela burocracia cartorial do regime populista. 

Dreiufuss (1996) descreve que a estratégia da burguesia empresarial agiu dentro dos 

aparelhos do Estado, incumbindo aos “intelectuais orgânicos do bloco multinacional e 

associado, através de sua ação política, renovar as associações de classe empresariais, como a 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), o Centro das Indústrias do Estado 

de São Paulo (CIESP) e a Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ)” (DREIFUSS, 1996, 

p. 136). Em busca de participação no Executivo, a elite intelectual usou de modos antipopulistas 
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para incentivar a criação de estruturas político-administrativas capazes de providenciar 

representação paralela e exclusiva. Através dos Grupos Executivos e das agências 

especializadas, os interesses das multinacionais contornaram os canais tradicionais populistas 

na política e na administração brasileira, estabelecendo novos laços de poder econômico dentro 

do aparelho de Estado. (DREIFUSS, 1996). 

 Dessa forma, vemos como ocorreram alguns dos movimentos da classe empresarial pela 

defesa de seus interesses, atribuindo a esse ator político manobras, táticas e estratégias 

articuladas. Gramsci havia descrito em sua análise sobre os intelectuais orgânicos, que a política 

cria a possibilidade de manobra e movimento. Em vista disso, os agentes da classe empresarial 

conduzem suas ações, a fim de alcançar suas metas diante de adversidades de representação 

estatal e políticas contrárias aos seus interesses. Prova disso, refere-se ao apoio intenso do 

empresariado aos militares no golpe de 1964 por meio do complexo Instituto de Pesquisas e 

Estudos Sociais (IPES) e Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD). 

A esse respeito, Dreifuss (1981) adverte que a classe dominante, sob liderança de um 

bloco multinacional e associado, empreendeu a campanha ideológica e política, através de 

instituições e organizações de classe. Algumas dessas instituições (como IPES), eram 

controladas e ocupadas por classes dominantes, assim como as associações empresariais. Desse 

modo, a autonomia política da classe empresarial deu suporte para a conquista do poder estatal 

atendendo a finalidade de seu planejamento político e de sua ação. 

O fim do período foi marcado por uma crescente mobilização da classe trabalhadora 

industrial, pelo fortalecimento dos sindicatos e o surgimento do Comando-Geral dos 

Trabalhadores (CGT). Mesmos constituindo-se de lutas e interesses antagônicos, o 

empresariado brasileiro, assim como a classe operaria, formaram os atores centrais no crítico 

cenário dos anos de 1960. “A crise pela qual atravessou o país nos primeiros anos da década e 

que desembocaria na contrarrevolução de 1964 acentuou o discurso conversador da classe 

empresarial, não absorvendo as demandas do movimento trabalhista” (BIANCHI, 1999, p. 44). 

A desagregação política do regime populista, como ressalta Dreifuss (1996), levou a burguesia 

nacional a apoiar passivamente à estratégia mundial das corporações multinacionais. 

Conforme pesquisa realizada por Leigh Payne (1994), “foi verificado que 82,3% 

daqueles que haviam iniciado seus negócios antes de 1964 apoiaram o golpe militar” (apud 

BIANCHI, 1999, p.44). “O resultado foi que industriais e banqueiros passaram a ocupar 

importantes cargos governamentais, influenciando decisivamente, durante o governo Castello 

Branco, nas diretrizes econômicas e na reformulação do sistema financeiro” (BIANCHI, 1999, 

p. 45). 
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Uma complexa estrutura entre representação empresarial e rede de instituições estatais 

criada pelo regime militar foi adaptada para uma melhor definição das diretrizes econômicas 

do país. “Permitiu, assim, entre o período de 1964-1974, uma participação direta dos 

empresários, associados a um corpo técnico, no aparelho estatal. Como exemplo, a constante 

presença da representação empresarial no Conselho Monetário Nacional” (CODATO, 1997). 

Os empresários integraram-se ao sistema autoritário dos governos militares, responsáveis 

teoricamente pela retomada da estratégia desenvolvimentista, sob novas diretrizes. 

Aprofundou-se o processo de industrialização baseado no chamado modelo do tripé: empresa 

nacional, empresa estrangeira e um forte setor estatal (DINIZ, 2010). Vale ressaltar que a 

participação da classe não retirou o papel do governo como protagonista no processo de 

industrialização no país. O Estado continuou atuando como principal investidor, por meio de 

financiamento a iniciativa privada ou do controle dos componentes macroeconômicos. 

Os investimentos governamentais concentraram-se em setores como infraestrutura 

(energia, transporte e comunicação), siderurgia, mineração, habitação, saúde, educação, etc., de 

forma que, se evitasse uma forte pressão sobre o setor privado. Na tabela 1, tem se a distribuição 

percentual das maiores empresas na economia brasileira por origem do capital e ramos das 

atividades industriais no ano de 1974. 

 

Tabela 1- Distribuição Percentual das Maiores Empresas no Brasil, Por Origem Do 
Capital e Ramos da Atividade Industrial, no Brasil, segundo Patrimônio Líquido. Ano de 
1974. 
 

  NACIONAL ESTRANGEIRO ESTATAL 
Mineração 3 3 22 
Não-Metálicos 5 6 2 
Metalurgia 13 11 25 
Mecânica 7 15 3 
Material Elétrico e Comunicação 3 8 0 
Material Transporte e Automóveis 5 9 7 
Madeira, Papel e Mobiliário 11 2 0 
Borracha, Couros e Peles 2 2 2 
Química 6 14 27 
Produtos Plásticos 2 2 0 
Farmácia e Perfumaria 1 7 5 
Têxtil 9 5 0 
Alimentos e Bebidas 22 8 7 
Vestuário e Calçados 5 2 0 
Fumo 0 1 0 
Diversos 6 5 0 
Total 100 100 100 

 
Fonte: Quem é Quem na Economia Brasileira, Editorial Visão, São Paulo, 1975 (apud DINIZ, 1978, p. 125) 
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Como vemos, as empresas nacionais e estrangeiras encontram seu capital diversificado 

entre várias atividades industriais, diferentemente das empresas estatais, que concentram seus 

ramos industriais principalmente no segmento de metalurgia e química. As empresas estatais 

consolidam sua posição na economia por meio das atividades desempenhadas, de maneira bem 

concentrada, e em áreas bem delimitadas. As empresas estrangeiras se alicerçam no controle de 

alguns setores mais dinâmicos, como mecânica, química, metalurgia, material de transporte e 

automóveis, e material elétrico e comunicação. As empresas nacionais distribuídas também com 

atividades dispersas, dentro dos ramos como alimentos e bebidas, metalurgia, madeira, papel e 

mobiliário e têxtil, desempenham um papel importante para a economia. 

A participação direta do empresariado na definição de políticas setoriais não encontrou 

paralelo na definição das linhas mais gerais da política econômica do regime militar. O 

autoritarismo militar afastou as entidades empresariais das esferas mais altas de decisão. “O 

fim do ‘milagre econômico’ provou a emergência de conflitos entre o empresariado e o governo 

e a reivindicação de uma maior participação nessas esferas” (BIANCHI, 1999, p. 46). 

Em entrevista concedida a Eli Diniz e Renato Boschi (1978), a respeito da representação 

empresarial nesse período, um empresário do setor de bens de capital, faz a seguinte afirmação: 

 

Trata-se de uma política negativa do governo atual. Quando se tinha maior 
representação oficial, era melhor. Por oposição aos governos anteriores, o governo 
Geisel preferiu tomar decisões, embora sem levar em conta a opinião final do 
empresariado. Nos governos anteriores havia mais diálogo. Nossa economia está 
crescendo menos principalmente por um emperramento do processo decisório, em 
parte decorrente do diálogo insuficiente entre empresários e governo. A não 
interferência do empresário na decisão não cria obstáculo à sua execução. As decisões 
são tomadas, mas, se encontram a oposição do empresariado, este se mobiliza e, 
frequentemente, consegue sustar tais medidas. Há inúmeros exemplos de decisões do 
próprio CDE que não foram implementadas por não contarem com o apoio do 
empresariado. Uma decisão que é tomada à revelia do empresariado cria dificuldades 
no sentido de ser implementada. (…) A não participação dos empresários acaba sendo 
prejudicial para o governo. (BOSCHI, DINIZ, 1978, p. 166-7). 

 

Conforme o exemplo citado acima, havia um descontentamento da classe empresarial 

com relação as políticas do regime militar. Somando a isso, as duas crises do petróleo e do 

colapso do modelo de Bretton Woods no final da década de 1970 desestruturou o pacto entre 

Estado e empresariado. Nesse momento a classe empresarial toma frente na campanha contra a 

estatização da economia, questionando o Estado empresário e o poder discricionário da cúpula 

burocrática. Segundo Diniz (2010), as principais exigências da classe, configuravam a retirada 

do Estado da economia, além da redução do centralismo autoritário. 
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 Portanto, o empresariado não tendo mais na figura do Estado o atendimento de seus 

interesses, integraram-se à coalizão antiestatista que contribuiu para o enfraquecimento e a 

queda do regime militar no país. Dessa maneira, “os empresários integraram-se ao processo de 

liberalização política e da instauração da nova ordem democrática, entre 1975-1985” (DINIZ, 

2010, p. 105). 

 

3.2 Novos padrões da Ação Política e a Agenda Neoliberal 
  

 Com a abertura econômica e os efeitos das empresas transnacionais no Brasil, a indústria 

nacional perdeu grande parte do seu espaço, levando a uma onda de divergência da classe 

empresarial quanto às mudanças nas estruturas econômicas e políticas. A crise de representação 

da classe empresarial manifestou-se com maior intensidade a partir da década de 1980. Os 

avanços das últimas décadas impediram que o país enfrentasse uma profunda 

desindustrialização nacional, contudo, as mudanças traduziram-se numa ampla reestruturação 

do parque industrial e da estrutura produtiva, levando à formação de grandes conglomerados 

empresarias de capital internacional (DINIZ, 2010). 

A partir desse período, políticas de cunho mais liberais ganham espaço no discurso 

ideológico e político no pensamento econômico no Brasil. No final dos anos de 1980 e começo 

da década de 1990 “associadas a um movimento global de reestruturação econômica com base 

em ideias neoliberais ortodoxas críticas à Teoria Keynesiana que ficaram conhecidas como o 

‘Consenso de Washington’.” (apud MOREIRA & MANCUSO, 2010), parte do empresariado 

buscou se adaptar ao modelo, a fim de reverter sinais da crise e buscar junto ao capital 

internacional bases aliadas. 

A década de 1980 representou uma tendência inversa com relação aos anos anteriores, 

pois, com o declínio do crescimento econômico e os fluxos financeiros instáveis, foi restringido 

drasticamente os recursos advindos sobre forma de empréstimo ou investimentos do capital 

internacional. Em decorrência a isso, temos um país em profunda recessão econômica e sérios 

problemas estruturais (inflação elevadíssima, déficit na balança de pagamentos e dívida externa, 

são alguns desses problemas). Além disso, passávamos por um momento de instabilidade 

política e reformas na ordem da democracia, e segundo Pont (2012), como herança deixada pelo 

regime militar o Brasil se tornara vulnerável às injunções do sistema internacional. 

 

Nesse contexto, verificou-se o agravamento das condições internas, quando as 
condicionalidades associadas aos acordos com o FMI tornaram imperativo o ajuste 
das economias dos países devedores como forma de garantir o acesso aos recursos 
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externos. A redução da inflação através de programas de estabilização, e a negociação 
de esquemas para o reescalonamento das dívidas tornaram-se, então, as questões 
prioritárias da agenda pública (DINIZ, 2000, p. 77). 

 

 Segundo especialistas na área, o processo de democratização no Brasil foi longo, 

podendo ser dividido para efeitos de análise em 3 períodos: 

1) De 1974 a 1982 – O Estado estava sob total controle dos militares, porém desenhando 

as primeiras reformas do regime para a transição democrática de fato.  

2) De 1982 a 1985 – Maior intercessão dos atores civis nas plataformas do governo.  

3) De 1985 a 1989 – Os militares deixam o poder central, mantendo apenas algum poder 

de veto, sendo substituídos por políticos civis, e dos setores organizados da sociedade 

civil. 

As eleições indiretas, após a período de 21 anos sobre comando do regime militar, 

culminou na pose de José Sarney (1985-1990) para presidência da república (1985-1990). A 

indicação pelo Colégio Eleitoral nomeou Tancredo Neves como presidente, porém com o 

agravamento de sua saúde e posteriormente o falecimento, levou a posse de seu vice. O período 

ficou marcado como uma tensão entre continuidade e mudança, que por um lado se expressava 

por setores ligados aos militares, entre eles empresários e políticos, e do outro as forças vindas 

do lado opositor.  

Conforme Pont (2012), setores da indústria, como empresários e entidades de 

representação, defendiam nesse período, uma postura menos intervencionista do Estado. O que 

temos nesse primeiro momento de retomada da democracia é uma coalizão de interesses 

heterogênea que expressava o amplo apoio das forças políticas que lideraram o movimento para 

o governo civil. De acordo com Diniz (2000), acreditava-se ainda, na relevância da política 

industrial como importante instrumento de estratégia de crescimento econômico. O desmonte 

do modelo do Estado interventor se tornaria prioritário com a ascensão de Fernando Collor 

(1990-1992) à presidência, na década de 1990. 

É nesse contexto histórico que a Constituição de 1988 foi elaborada, visando conseguir 

a superação de problemas estruturais. A carta tinha como proposta dar suporte para superação 

do Estado em promover o desenvolvimento econômico, dando segurança as contas públicas, 

aliado ao ambiente político e econômico. A constituição teve um caráter híbrido, contendo 

dispositivos que reforçavam o legado do antigo modelo, no que se refere à distinção entre 

empresas nacionais e estrangeiras, e ao papel do capital externo, ao monopólio estatal de 

recursos minerais estratégicos e a vários aspectos da legislação sindical e trabalhista. “Foi 

estabelecido um período de cinco anos para revisão da carta, através de emendas constitucionais, 
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de seus aspectos mais controversos, os próprios constituintes pareciam reconhecer o caráter 

transitório do acordo que havia viabilizado a elaboração da nova Constituição” (DINIZ, 2000, 

p. 79). 

A década de 1990 representou uma mudança profunda no ambiente em que o 

empresariado atuava no Brasil. “A causa fundamental dessa mudança foi à inflexão liberal na 

política de estabilização econômica do país” (MANCUSO, 2006). A liberalização financeira e 

a estabilidade monetária foram tomadas como fator de previsibilidade dos negócios, levando a 

um padrão de política macroeconômica baseada no tripé de metas de inflação, câmbio flutuante 

e superávit fiscal primário. 

A disseminação do pensamento neoliberal, representou no Brasil a consolidação da 

hegemonia mundial do neoliberalismo. Por meio do Consenso de Washington, os EUA e, 

posteriormente, o FMI adotaram as medidas recomendadas como obrigatórias para fornecer 

ajuda aos países em crises e negociar as dívidas externas. Dessa forma, o governo brasileiro 

adotou, principalmente na década de 1990, uma agenda de reformas econômicas e 

constitucionais, de modo a possibilitar a retomada do crescimento econômico, controlando a 

inflação, e dando credibilidade financeira ao país. Para dar estabilidade econômica, confiança 

aos investidores, e ao empresariado transnacional, a economia foi orientada pela abertura de 

mercado. 

Nesse contexto de incertezas econômicas e políticas, a transição para um novo regime 

democrático causava receio. O empresariado nacional sentia-se desconfortável quanto ao futuro 

de seus negócios. Numa corrida eleitoral, da qual a disputa de segundo turno ficou a cargo de 

Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Colar, os empresários manifestaram apoio ao segundo 

candidato. Pois, para eles, temerosos de que uma eventual vitória de Lula pudesse levar à saída 

de 800 mil empresários do país (segundo previsão catastrófica do presidente da FIESP, Mário 

Amato), optaram por apoiar Collor. O candidato conquistou a vitória com 50,01% dos votos, 

5,71% a mais que o adversário petista (PONT, 2012). 

As medidas iniciais do Governo Collor (1990-1992), afetarem diretamente a sociedade 

civil, caracterizando de maneira antipopular medidas como confisco parcial de depósitos à vista 

e da caderneta da poupança. Além disso, próprios empresários reagiram negativamente as 

propostas impostas pelo confisco, uma vez que com inflação na ordem de 3,5% ao dia, quase 

todos seus recursos estavam aplicados no chamado “overnight” – remuneração diária com taxa 

próxima da inflação estimada, e que se constituíra em medida indispensável para a proteção 

desses recursos.  (PONT, 2012). A FIRJAN manifestou perante o Executivo preocupação com 

a impossibilidade de pagamento de salários correspondentes ao mês de março de 1990. 
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Apelando em documento que não penalizassem as empresas pela legislação. “Também alertava 

para a eliminação de dispensáveis focos de insatisfação e atritos trabalhistas, que poderiam 

afetar a credibilidade do plano, uma vez que a impossibilidade de pagamento penalizaria os 

trabalhadores, o que se chocava, com as diretrizes do presidente Fernando Collor” (PONT, 2012, 

p. 117). 

A reação do empresariado não foi unânime, se por um lado alguns mantinham sua 

posição desfavorável aos novos arranjos econômicos, outros manifestavam a adesão a 

hegemonia neoliberal e globalista que ocorria em todo o mundo. O que de fato a história 

comprova, é que o governo Collor foi insatisfatório para vários grupos econômicos em diversos 

pontos, sobretudo no que diz respeito aos seus planos econômicos, Collor I e Collor II. 

Internamente, entidades da indústria, representados pela CNI, mostravam preocupação com 

relação aos fóruns de definição de política industrial. 

A CNI nesse período, adotou diversas estratégias políticas para influenciar os órgãos 

oficiais e pela prática de lobby junto ao Congresso Nacional. Na visão da entidade, a tentativa 

de organizar o setor produtivo do país, voltado apenas por iniciativas estatais, representava 

ações discriminarias. Além de criar favorecimento de transferências de recursos para 

determinados grupos específicos, confrontava os objetivos da redução da intervenção estatal e 

ampliação da competição de mercado. Com o avanço do processo de privatizações e a 

desnacionalização das empresas, sobretudo nos setores de infraestrutura e serviços, 

desconstituiu os meios diretos de inversão por intermédio das empresas estatais. Isso sob severa 

restrição fiscal, decorrente do programa de ajuste firmado com o FMI, levando o país a manter 

juros altíssimos diante do elevado déficit externo em conta corrente. 

  O contexto em que Itamar Franco (1992-1995) assumiu a presidência foi marcado por 

uma aguda crise econômica, social, política e ética. Somado a isso, as difusões das propostas 

neoliberais apresentavam-se como uma solução aparente para resolver os problemas 

econômicos do país. No entanto, verifica-se um acentuado processo de desindustrialização 

brasileira, acarretando numa intensa recessão e elevação da privatização do capital produtivo 

estatal, orientados pela visão minimalista de reforma do Estado. “Cortes de pessoal e extinção 

de órgãos sem critérios claros implicaram de fato a mutilação do aparelho burocrático, 

agravando os problemas de irracionalidade e ineficiência herdados da antiga ordem.” (DINIZ, 

2004, p.12). 

 No que diz respeito ao campo político, o cenário era favorável ao governo, uma vez que 

o Estado contava com o apoio de vários setores da economia, inclusive a compreensão do 

empresariado quanto ao momento de recessão que passava o país. Em decorrência, “o 
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Ministério de Itamar aglutinou desde o centro-direita, contemplado com ministros filiados ao 

antigo PFL, até o centro-esquerda, incluindo ministros pertencentes aos quadros do PSDB, do 

PDT e do PT (Walter Barelli)” (PONT, 2012, p.124). Para o empresariado era um momento 

oportuno para realizar acordos e negociações com o governo livre da pressão do Legislativo, 

uma vez que a forma dualista que Itamar conduzia as negociações possibilitava que o Executivo 

se tornasse uma arena privilegiada para o encaminhamento das demandas empresariais. Vale 

ressaltar que a após a instauração da Nova República, a prática do lobby empresarial tomou 

proporções generalizadas, firmando-se como uma estratégia de pressão. 

 Dois acontecimentos na arena política ocorreram durante o governo de Itamar Franco. 

O primeiro refere-se ao plebiscito em 1993, do qual tinha como objetivo consultar a população 

quanto ao regime político e a forma de governo que o Brasil deveria adotar. Monarquia ou 

república, parlamentarismo ou presidencialismo, respectivamente. O resultado manifestou a 

vontade da população pela permanência da república presidencialista. O segundo fato, refere-

se a CPI para investigar denúncias envolvendo irregularidades no orçamento da União. O caso 

ficou conhecido como “anões do orçamento”, e conforme Pont (2012), o ocorrido ameaçou 

paralisia no processo legislativo. Isso porque, houve rumores de uma possível intervenção 

militar diante da crise parlamentar. De todo o modo, o caso envolveu parlamentares, ministros, 

ex-ministros e governadores de estados. 

 No campo econômico, a maior referência foi a instituição do Plano Real, em julho de 

1994, cujo projeto foi elaborado pelo Ministério da Fazenda, no comando do então senador 

Fernando Henrique Cardoso. Para elaborar o projeto de combate à inflação o ministro reuniu 

um grupo de economistas, que segundo Carlos Pio (2001) destacam-se entre eles: Pérsio Arda, 

André Lara Resende, Francisco Lopes, Gustavo Franco, Pedro Malam, Edmar Bacha e Winston 

Fritsch.  

Sabe-se de antemão que o Brasil teve uma longa história de inflação, uma combinação 

de preços crescentes importados, combinado a indexação de toda a economia acarretando numa 

inflação a seus mais altos níveis da história. “A associação de choques externos (as crises do 

petróleo e o aumento das taxas de juros nos EUA) às maxidesvalorizações (30% em 1979 e 

novamente em 1983) fez as taxas anuais de inflação pularem de 40%, em 1979, para 100% em 

1980, 180% em 1983 e 240% em 1985” (PIO, 2001, p. 32). 

 Entre os meses de março a junho de 1994 o país teve a preparação para o lançamento 

da nova moeda, passando pela dolarização da economia, por meio do artifício denominado URV 

(Unidade Real de Valor). Em 01 de junho de 1994 foi oficializado o lançamento do Real (1 real 

= 2.750 cruzeiros reais). Assim como planos anteriores ao Real, o objetivo era claro, combater 
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a inflação visando conter os gastos públicos. Para evitar o aumento do consumo (que de acordo 

com a teoria macroeconomia pressiona a inflação para cima), o governo elevou os juros a fim 

de reduzir o consumo. Por outro lado, houve uma queda no nível de preços, não por aumento 

real da produtividade, mas pela abertura comercial referente à competição internacional. 

 Como ressaltado anteriormente, o governo federal elevou a taxa de juros, e além de 

conter o consumo com tal medida, o objetivo era atrair capital externo dando credibilidade para 

capitação de investimento estrangeiro. A dívida externa era um grave problema a ser resolvido, 

e a assinatura de acordo de reestruturação da dívida dava garantias ao capital externo. O plano 

acordado, chamado de Plano Brady além de conter várias medidas deixava claro a posição de 

promover reformas liberais no país. De janeiro de 1992 a junho de 1994, as taxas médias 

anualizadas de juros internos foram oito vezes superiores à taxa internacional, estimulando as 

empresas privadas a tomar recursos no mercado externo. (PONT, 2012). 

 A estabilização econômica promovida pelo plano real atendia em partes as demandas 

do país. Aos industriais possibilitava previsibilidade quanto aos planos de investimentos, 

contudo essas dependiam de dois fatores: estabilidade econômica e mercado consumidor. No 

que tangencia ao interesse do empresariado industrial, as medidas alteraram pouco aos 

problemas financeiros vivenciados pela fração interna da classe, da qual que perdia mercado e 

enfraquecia frente a competitividade internacional. 

 Numa genérica avaliação do governo Itamar pode-se dizer que seu legado deixou, o 

Plano Real, que permitiu a estabilização econômica. Na arena política, houve a manutenção da 

democracia e investigação das denúncias de corrupção. A baixa eficácia do governo em manter 

uma coerente política econômica, e elaborar um projeto nacional que fortalecesse o estilo 

corporativo de interação entre Estado-empresariado-trabalhadores, confirmou a ausência de 

uma estratégia global de planejamento político. O resultado, segundo Diniz (1996) é a rarefação 

do poder público, a falência do Estado no que diz respeito a capacidade de ação política, a 

despeito do elevado grau de voluntarismo e discricionariedade da cúpula estatal. 

 Mesmo afetado pela política econômica implementada, o empresariado industrial com 

receio da postura de Lula, apoiou sem hesitação a candidatura de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002) para o cargo de presidente da república. Contando com o apoio de Itamar Franco, 

o candidato vence as eleições e assume o cargo no ano de 1995.  

A proposta de governo, denominada “Mãos à Obra Brasil” visava romper de vez com o 

modelo da Era Vargas, do nacional-desenvolvimentismo. Deixando claro a visão de que, “a 

economia mundial era fundamentalmente caracterizada pela internacionalização dos processos 

de produção e comercialização, daí que o atingimento de um novo modelo de desenvolvimento 
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para o Brasil exigia, a definição dos modos de sua inserção na economia internacional, 

seriamente afetada pelo avanço da globalização” (PONT, 2012, 138). 

 

Na visão do empresariado, o futuro do capitalismo no Brasil implicaria o 
aprofundamento do modelo de mercado, com maior inserção externa e uma 
articulação mais intensa com o capital internacional. Observou-se, assim, um 
agudo processo de mudança do setor empresarial, induzido pela ação do 
Estado, que redefine a atividade econômica, lança os fundamentos de uma 
nova estratégia, além de repassar ao setor privado parte do patrimônio 
construı́do ao longo da vigência do antigo modelo (BRESSER, DINIZ, p.88). 

 

 A proposta do governo acreditava que a construção de uma nova ordem econômica 

assegurada pelas privatizações e no modelo neoliberal, promoveriam um volume considerável 

de recursos. Dos quais seriam posteriormente investidos em áreas consideradas prioritárias, 

colocando a cargo da iniciativa privada a responsabilidade de fazer novos investimentos nas 

áreas privatizadas. A intenção era melhorar a economia como um todo, no entanto, verifica-se 

no período uma forte insatisfação quanto as políticas sociais. 

Conforme ilustrado no quadro 1, vemos dez principais medidas previstas na proposta 

de governo de Fernando Henrique, no ano de 1994, denominado “Mãos à Obra, Brasil”, para 

atender regulamentar e coordenar o modelo de seu governo. 

Quadro 1 - Propostas das Privatizações do Plano de Governo Fernando Henrique Cardoso, 
Eleições de 1994, Brasil, 

Reforçar a capacidade de planejamento, regulação, controle e fiscalização do Estado, reestruturando o aparato buro-
crático para que tenha capacitação técnica Adequada. 

Fazer gestões junto ao Senado Federal para aprovação da legislação que regulamenta o art. 175 da Constituição Fe-
deral – lei de concessão de serviços públicos – bem como expedir as regulamentações específicas de cada setor. 

Utilizar a privatização como um dos instrumentos de política industrial, no sentido da reestruturação e modernização 
do parque industrial. 

Ampliar a abrangência do programa para as áreas de infraestrutura e de serviços 
Públicos. 

Utilizar outras formas de desestatização, além da alienação de participações acionárias que garantam o controle da 
empresa, como: a abertura de capital; a utilização de “golden share”; transformação, incorporação, fusão ou cisão da 
sociedade; aumento do capital social, com renúncia dos direitos de subscrição por parte da União; alienação, arren-

damento, locação de bens e instalações. 

Evitar a concentração excessiva do capital e a formação de monopólios, bem como o uso de práticas monopolistas, 
com a aplicação efetiva da legislação antitruste. 

Aumentar o percentual em moeda corrente usada na privatização e carrear recursos para áreas estratégicas – ciência 
e tecnologia, segurança, saúde, meio-ambiente e investimentos em infraestrutura. 

Ampliar as moedas de privatização, com a utilização dos fundos sociais. 

Propor emendas à Constituição e alterações na legislação que viabilizem a flexibilização do monopólio da União 
sobre o petróleo, com permissão para o estabelecimento de parcerias e “joint-ventures” entre a Petrobrás e o setor 

privado, nas áreas que forem convenientes ao interesse nacional. 
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Propor emenda à Constituição para flexibilizar o monopólio das telecomunicações, mantendo a União a capacidade 
de coordenar investimentos segundo os interesses nacionais e preservando o papel do setor público nas áreas estraté-

gicas e no desenvolvimento tecnológico do setor. 
Fonte: Carta Mãos à Obra, Brasil (apud PONT, 2012, p. 140). Elaborado pelo autor. 

 

 Observa-se que não havia por porte da proposta, um comprometimento com a 

implementação de uma verdadeira política industrial no país. Dessa maneira, era sensivelmente 

notório que a política de Fernando Henrique visava abrir a economia para o mercado externo 

como estratégia para modernização da economia brasileira. Entretanto, não havia por parte do 

governo maiores preocupações com a elevada exposição das empresas brasileiras nesse cenário. 

Os efeitos colaterais das medidas, como elevado grau de falência, aquisições e fusões, 

sucumbiram com grande parte das empresas nacionais, além do desemprego em grande 

proporção.  

Conforme tabela 2, vemos a evolução do número de fusões e aquisições no decorrer da 

década de 1990, intensificando fortemente a partir de 1996 e durante o decorrer do governo 

Fernando Henrique. 

 

Tabela 2– Fusões e Aquisições na Década de 1990. 

Principais Setores 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total 

Alimentos, Bebidas e Fumo 12 28 21 24 38 49 36 26 36 270 

Financeiro 4 8 15 20 31 36 28 16 18 176 

Químico e petroquímico 4 18 14 13 18 22 25 2 12 128 

Metalurgia e siderurgia 11 13 11 9 17 18 23 9 11 122 

Elétrico e eletrônico 2 7 5 14 15 19 9 5 5 81 

Telecomunicações 1 7 5 8 5 14 31 47 26 144 

Tecnologia da Informação nd nd 8 7 11 8 8 28 57 127 

Outros 24 69 99 116 204 204 204 157 219 1296 

Total das fusões 58 150 178 211 339 370 364 290 384 2344 

Fonte: KPMG (apud DINIZ, BOSCHI, 2002, p. 4) 

 

 Para o empresariado ou conglomerados empresariais que participavam ativamente dessa 

transição, por meio do processo de privatização das grandes empresas públicas, como setor de 

serviços e mineração, exemplo a Tele Norte-Leste, a Tele Centro-Sul, a CSN, a Usiminas, além 

da própria Vale do Rio Doce, era um momento oportuno para exercer seu poder econômico por 

meio de negociações com o Estado. 

Desse modo, o governo para criar bases sólidas para as licitações no processo de 

privatização das estatais, fez várias articulações políticas e desenvolveu um modelo de 
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engenharia financeira que enquadrasse os estados ao programa, através de transferências de 

recursos do caixa da União. No caso específico do setor de telecomunicações, o processo 

político foi longo, pois além de mudança na Constituição de 1988, o setor precisava passar por 

uma série de exigências para atender o mercado. 

 

Segundo o Relatório KPMG, é possível identificar três períodos na década 
caracterizados por diferentes formas de atuação do governo. O primeiro, até 1993, 
refere-se aos efeitos iniciais da abertura da economia, salientando-se um grande 
número de fusões em setores como produtos químicos, petroquímicos, metalurgia e 
siderurgia. O segundo período, de 1994 a 1997, corresponde à implementação do 
Plano Real e estabilização da economia, estimulando novas transações, sobretudo nos 
segmentos financeiro e eletro-eletrônico para além dos já mencionados. Finalmente, 
no último período, cobrindo até o ano de 2000, o avanço das privatizações teria 
propiciado um grande número de transações nos setores de telecomunicações e 
tecnologia da informação (DINIZ, BOSCHI, 2002, p.3-4) 

 
 

 O gráfico 1 ilustra com melhor visibilidade o peso das privatizações no total das fusões 

e aquisições na economia brasileira, assim como a participação do capital estrangeiro e a 

intensificação durante o período. 

 

Gráfico 1- Valor das Privatizações no Total de Fusões e Aquisições e Participação 
Estrangeira, no Brasil. Ano de 1991 a 1998. – Em Milhões de US$. 

 
Fonte: SIEFFERT FILHO E SILVA (1999) e KMPG (apud DINIZ, BOSCHI, 2002 p.4) 
 

 O gráfico 2 apresenta o conjunto das receitas federais com as privatizações, da qual 

corresponde a 44% da receita do governo federal vindos por meio das privatizações. 

 

Gráfico 2– Receita das Privatizações Federais por Setor, no Brasil. Década 1990. 
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Fonte: BNDS (apud DINIZ, BOSCHI, 2002, p. 5) 

 

No cenário político, não houve um consenso totalitário da classe quanto à adesão dos 

princípios neoliberais. A parte do empresariado atingido pela liberalização econômica 

manifestou-se contrário as medidas que vinham sendo adotadas. Enquanto uma parcela do 

empresariado nacional se beneficiou com as novas diretrizes econômicas, a grande maioria 

perdeu mercado devido à forte concorrência internacional ou por meio das fusões e aquisições 

com estratégias empresariais para se manter no mercado. 

O IEDI manteve seu posicionamento desfavorável a agenda liberal, entretanto os 

empresários fundadores do instituto não estavam preparados para construir uma crítica concisa 

a respeito da política macroeconômica proposta pelo modelo. Eles estavam concentrados nos 

problemas específicos de política comercial e industrial e, além disso, suas maiores 

preocupações estavam relacionadas em conter a alta carga tributária, reproduzindo assim uma 

parte importante do discurso liberal. Contudo, tais demonstrações não levaram a formação de 

uma coalizão de oposição que impedisse a implementação das políticas neoliberais na economia 

brasileira. A questão central era dar suporte ao empresariado financeiro em detrimento do 

empresariado industrial, que torna-se obrigado a se ajustar às novas regras internacionais de 

produção para atrair competitividade. 

 

No final dos anos de 1990, o quadro produtivo tornou-se complexo e instalável. Várias 
empresas e mesmo alguns setores desapareceram, enquanto outros se afirmaram e se 
expandiram, observando-se um crescente peso dos grupos transnacionais e o 
aprofundamento da concentração de capitais. Se antigas lideranças perderam 
expressão dadas as dificuldades de sobrevivência diante do aumento da concorrência 
externa e dos efeitos adversos da política governamental, como a abertura acirrada e 
os estı́mulos ao capital internacional, outros industriais ganharam projeção, 
beneficiando-se das oportunidades abertas pelas privatizações (BRESSER, DINIZ, 
2009, p.88). 

 

Para Bresser Pereira (2009), “a década de 1990 representou para o empresariado 

nacional uma significativa perda no seu papel de articulador político na definição da estratégia 
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de desenvolvimento nacional”. Sob diretrizes neoliberais, a prioridade das corporações 

transnacionais é a inserção e integração da economia numa estrutura globalizada, onde suas 

estruturas são marcadas por fortes assimetrias econômicas e políticas. A relação com países do 

centro, ou hegemônicos, é alterado dentro de um discurso de integração e colaboração para o 

desenvolvimento econômico brasileiro. Com esse discurso a nova empresa brasileira, as 

transnacionais, é vista como uma oportunidade de geração de empregos e investimentos para o 

país. 

Na interpretação de autores sobre a trajetória do empresariado brasileiro mostra uma 

fragilidade no interesse dessa classe em se articular coletivamente. “A baixa capacidade de ação 

conjunta, por sua vez, pode ser explicada em função de uma série de fatores estreitamente inter-

relacionados” (BRESSER, 2009, p. 89-90). No entanto, tal interpretação não é aceita por toda 

a literatura, opondo-se a ela, Diniz, afirma que o comportamento do empresariado “teve um 

caráter cíclico, alternando fases de apoio e de questionamento, manifestando-se com maior ou 

menor intensidade em função de cada conjuntura brasileira.” (DINIZ, 2010. p.107). Para 

Mancuso (2007) o empresariado possui uma unidade de ação bastante significativa em torno da 

chamada “redução custo Brasil”. 

Sob o lema da redução do custo Brasil, o empresariado manifestou sua ação coletiva. 

Custo Brasil, segundo Mancuso (2007), é a expressão do conjunto de fatores que prejudicam a 

competitividade das empresas. Para agir no plano externo, iniciativas empresariais criaram a  

Coalizão Empresarial Brasileira (CEB), entidade multissetorial formada para participar de 

processos de negociação internacional em  favor da classe. “O processo econômico pode ser 

tomado como uma causa necessária, mas não suficiente, para referirmos a mudança de postura 

do empresariado. É preciso destacar também a ação política intencional, que permitiu os 

avanços em termos de organização e mobilização” (MANCUSO, 2007. p. 37). 

No decorrer da década de 1990, uma nova forma de articulação do empresariado ganha 

forma no cenário político. O fato ocorre logo no primeiro mandato do presidente Fernando 

Henrique, onde a difusão e profissionalização da prática do lobby no Congresso Nacional torna-

se ainda mais predominante comparado ao governo anterior. Movimentos importantes como a 

Ação Empresarial, diversas entidades de classe como a CNI, a FIESP, a ABDIB, voltaram suas 

atividades para o Congresso, onde passaram a manter permanente intercâmbio, acompanhando 

a tramitação dos projetos de interesse para o setor empresarial. Houve nesse período, uma 

tendência à valorização do órgão Legislativo como lócus legítimo para o uso de influência e 

negociação dos grupos empresariais.  “A centralidade alcançada pela arena congressual revela-

se através de inúmeras iniciativas do empresariado no sentido de modernizar e adaptar sua 
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estrutura de representação de interesses às mudanças do perfil institucional do país” (DINIZ, 

2010. p.111). 

Como resposta a agenda liberal, no segundo mandato de FHC, o empresariado industrial 

articula-se na “criação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC); criação dos Fóruns de Competitividade; dos Fundos Setoriais para o financiamento de 

projetos de pesquisa e inovação no país; incentivos fiscais à indústria para incentivar a 

exportação” (DINIZ; BOSCHI, 2007). As reformas liberais não foram amplamente aceitadas 

pela classe empresarial, assim como a classe trabalhadora não teve suas exigências atendidas 

pela agenda. Como resposta houve um descontentamento amplo, e conforme Bresser Pereira 

(2009), o fim da década marca um período de ascensão de governos de esquerda nos países da 

América Latina.  

O quadro 2 elucida, resumidamente, o processo de desenvolvimento brasileiro entre fim 

da década de 1980 até a transição para o governo petista. 

 

Quadro 2– Pontos de Inflexão na Trajetória do Desenvolvimento Brasileiro, Final de 
1980 a 2000. 

Final anos 
1980 

Ruptura com o passado autoritário através da transição democrática. 

O fim do nacional-desenvolvimentismo principalmente em virtude do esgotamento do modelo de substituição 
de importações. 

Meados dos 
anos 1990 

A busca de um novo modelo econômico através da implantação de reformas liberalizantes. 

O êxito do Plano Real no controle da estabilidade econômica. 

O impacto das reformas orientadas para o mercado, sendo as principais a abertura econômica e o processo de 
privatização. 

O fim das arenas participativas no âmbito federal. 

Início da dé-
cada de 2000 

O surgimento de um núcleo empresarial politicamente forte e articulado para criticar o governo. 

A erosão da coalização de apoio governo FHC que fragilizou o consenso em torno da estabilidade econômica e 
do ajuste fiscal como prioridades da agenda pública 

Transformações no pensamento da esquerda em geral, mas, principalmente, no PT com a eleição da chapa Lula/ 
Dirceu para a direção do partido 

Fonte: MOREIRA e MANCUSO (2010, p.6) Elaborado pelo autor. 
 

 No que diz respeito a indicadores econômicos, a evolução do PIB durante a década de 

1990, conforme tabela 3, mostra uma forte oscilação da economia brasileira. Houve períodos 

de recuperação, como os anos de 1993, 1994, 1997 e 2000, e períodos de quedas como, 1992, 

1995, 1996, 1998 e 1999. O último ano apresentado na tabela foi justamente o setor industrial 

que conduziu o crescimento da economia, diferentemente dos dois anos anteriores. Isso se deve 

a política industrial e incremento a produção no período. 
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Tabela 3 – Variação do PIB no Brasil. Ano 1990-2000. 

 

Fonte: Conjuntura estatística. In: Conjuntura econômica: vol .55, n.3. (apud DINIZ, BOSCHI, 2002, p. 8) 

 

Com relação ao contato entre os setores públicos e privados, desde o início da década 

ocorreram cortes nas arenas corporativas de negociação entre empresários e Estado. Ao longo 

do governo de Fernando Henrique, foram extintos os últimos canais de negociação que ainda 

existiam no interior do governo. “No âmbito da política macroeconômica, entre 1990 e 1994, o 

CMN (Conselho Monetário Nacional) teve seus integrantes reduzidos de 17 para 3 membros, 

reforçando seu perfil técnico” (PONT, 2012, p. 146). O gráfico 3 ilustra a redução de 

representação dos sindicatos e associações durante a década de 1990. 

 

Gráfico 3 – Sindicatos e Associações Patronais, No Brasil. Ano 1931-2000. 

 
Fonte: DINIZ, BOSCHI, 2001, p.12 
 

 Os anos de 1938-45 é o período com maiores formações de sindicatos, período 

correspondente ao início da industrialização no país, caracterizando também pela estrutura dual 

de representação. Após isso temos uma queda na formação de sindicatos, mas uma crescente 

ascendência do número de associações extra-corporativas, que atinge o ápice no período de 

1985-89. Isso deve-se a formação de associações independentes, buscando na união das frações 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

PIB real em % -5,05 1,25 -0,3 4,43 5,85 4,22 2,66 3,27 0,22 1,21 3,95 

Indústria -8,73 0,26 -4,21 7,01 6,73 1,91 3,28 4,65 -1,41 -1,6 4,79 

Serviços -1,15 0,34 0,3 1,76 1,8 1,29 2,27 2,55 1,1 1,89 3,61 

Agropecuária -2,76 1,37 4,84 -0,07 5,45 4,08 3,11 -0,83 1,84 7,41 2,9 

PIB (US$ Bilhões) 439 406 387 430 543 705 775 802 776 557 580 

Renda per capita 3243 2771 2605 2847 3546 4542 4924 5022 4793 3402 nd 
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da classe empresarial a defesa de seus interesses. No entanto, a última década ilustrada no 

gráfico, 1990-2000, o período das reformas orientadas ao mercado e das baixas taxas de 

crescimento econômico, revela uma diminuição significativa no quadro de formação de 

representação empresarial. 

No que diz respeito ao campo econômico, todo o avanço pretendido pela reforma do 

Estado converteu-se no aumento da inflação e fragilidade das contas públicas. No campo social, 

houve aumento do desemprego e marginalidade do mercado de trabalho. Para o empresariado, 

sobretudo ligado a indústria, grade parte foi instinto pela falta de concorrência internacional ou 

então acabaram fundindo com as empresas estrangeiras. O cenário do qual elegeu Fernando 

Henrique era outro, e havia um descontentamento de grande parte do empresariado, 

convertendo-se numa ruptura logo na virada do século atual. 

 
3.3 Estado e Empresariado nos anos 2000 

 

E a partir dos anos 2000 uma desagregação dividiu os interesses empresariais, de um 

lado, o setor industrial e o comércio voltado para o mercado interno. Do outro, o setor financeiro, 

o agronegócio e as grandes empresas de serviços públicos privatizados, focados em concorrer 

internacionalmente. Conversar com esses dois segmentos era o desafio no novo governo. 

No contexto de rearticulação do movimento da esquerda na América Latina, o então 

candidato Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) é eleito presidente do Brasil. “A conjuntura 

eleitoral de 2002 reacende o debate em torno da retomada do desenvolvimento, num processo 

em que a convergência das propostas das principais entidades empresariais aparece como um 

elemento central” (DINIZ, BOSCHI, 2002, p. 17). Lula buscou em seu governo manter uma 

base aliada com a classe empresarial, aliando-se ao Partido Liberal (PL), tendo o senador e 

empresário José Alencar, do setor têxtil, como seu vice-presidente. “Lula adota uma postura 

moderada, de transição para um novo modelo, sem rupturas bruscas, na busca de confiabilidade 

internacional e de conquista do setor privado interno” (BOITO Jr, 2007).  Confiança 

representada na figura do vice-presidente, e também de empresários como Roberto Rodrigues 

(presidente da Associação Brasileira de Agrobusiness (ABAG), Luiz Fernando Furlan 

(presidente do Conselho de Administração da Sadia), além de outros vários empresários a 

ocupar alguma pasta ministerial. 

A fim de conter as tensões quanto as políticas de seu governo, o primeiro mandato do 

governo Lula teve como característica uma estrutura de continuidade e mudança, sendo a 
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principal mudança vista no campo da política externa, que ganha novos patamares. A ideia 

central era adotar uma política industrial consistente, segundo Diniz (2002), ligada ao estímulo 

das exportações e redução do déficit da balança comercial. Assim, os esforços iam no sentido 

de criar condições para uma política industrial afirmativa, dando mais espaço ao empresariado 

industrial no campo político. Conforme exposto por Diniz (2007), o primeiro mandato do 

governo Lula se firmou uma política econômica que, ao contrário das previsões da direita 

quanto à extrema esquerda, “apresenta fortes linhas de descontinuidade com a política anterior, 

tanto no plano de performance macroeconômica, quanto no plano das iniciativas voltadas ao 

desenvolvimento sob coordenação estatal” (DINIZ, BOSCHI, 2007, p. 109). No primeiro 

aspecto, observou-se uma adoção de medidas mais duras, e uma preocupação com o mercado 

externo, sobretudo em termos de taxa de juros, política fiscal e cambial. 

Logo que tomou pose, o presidente Lula cria o Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social (CDES), com o intuito de institucionalizar o espaço de negociação entre 

Estado e a sociedade civil. A composição do conselho seguiu a seguinte forma: o Presidente da 

República, o Ministro Tarso Genro, seu secretário executivo, e mais 11 ministros, e 90 

representantes da sociedade civil, entre os quais, 41 empresários, 13 sindicatos de trabalhadores, 

11 movimentos sociais, 10 personalidades, 3 entidades de classe, 2 representantes da cultura, 2 

religiosos e 7 representantes das regiões Norte e Nordeste (DINIZ, 2010).  Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Industrial (CNDI), foi criado para atuar na mesma linha, seguindo um 

caráter consultivo para formular as diretrizes da política de desenvolvimento industrial. O 

Conselho foi composto por 13 ministros e pelo presidente do BNDES, por 11 empresários e 3 

representantes dos trabalhadores. No mesmo período, foi criada a Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI), com “objetivo de executar e articular ações e estratégias 

da política industrial por meio do apoio ao desenvolvimento do processo de inovação e do 

fomento à competitividade do setor produtivo” (DINIZ, 2010. p. 122). 

Todos os arranjos institucionais, compostos por uma série de órgãos e agências de 

consultoria, tinham um objetivo de aproximar a sociedade política da sociedade civil, ou melhor 

dizendo, do governo com o empresariado. No âmbito das atividades de desenvolvimento do 

país no pós cenário de reformas, fundamenta-se uma modalidade de intervencionismo estatal, 

onde a atuação mais expressiva ocorreu no papel do BNDES como agência de fomento. Assim, 

o banco ocupou uma importante função como agência de estratégia para implementação de 

política industrial no governo Lula, pautando numa atuação pela concessão de crédito, com 

baixas taxas de juros para tomadores e que visava atender políticas de longo prazo.  
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A prioridade da política industrial do BNDES favorecia áreas com alta capacidade 

tecnológica, estimulando os financiamentos relacionados a pesquisa com P&D, favorecendo as 

taxas de juros e spreeds bancários. “A política industrial, tecnológica e de comércio exterior, 

uma das linhas-mestras de atuação do Banco, estão definidas pelos objetivos de que, em 

primeiro lugar, aumentar os níveis de exportação e o papel externo do país, lado a lado ao de 

aumentar a capacidade de inovação das empresas” (DINIZ, BOSCHI, 2007, p. 103). 

A seguir, o gráfico 4 apresenta o desembolso anual do Sistema BNDES por Setor CNAE. 

Vemos ao longo da série a confirmação da política de incentivo ao setor industrial, que só teve 

uma diminuição em comparação ao setor de comércio e serviços no ano de 2004. 

 

Gráfico 4 – Desembolso Mensal do Sistema BNDES Por Setor CNAE, no Brasil. Ano 2000-

2006. Em R$ Milhões. 

 
Fonte: BNDES, elaborado pelo autor. 
 
 
 Quanto a avaliação do setor empresarial ao governo Lula, as decisões tomadas no 

primeiro mandato não foram uniformes (DINIZ, 2007). No entanto, para o então diretor-

executivo do IEDI, Júlio Sérgio Gomes, o governo procurou recuperar a ideia de empresariado 

nacional e seu papel no desenvolvimento industrial brasileiro. Segundo Boschi e Diniz (2007), 

é possível identificar três tipos de avaliações quanto aos primeiros anos do mandato do governo 

Lula.  

Primeiro lugar, quanto aos empresários que acreditavam que o governo seria muito ruim, 

descumprindo acordos do FMI e contratos internacionais, a gestão foi vista como um alívio a 

essa parte da classe. Agora, para aqueles empresários ligados ao IEDI, não foram surpreendidos 

pois acreditavam que Lula não tomaria atitudes radicais, no entanto, virão na postura do 

governo excesso de cautela. “Entre o medo e a esperança, o governo teria preferido o primeiro. 
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Ademais, o IEDI avalia equivocada a orientação que combina câmbio valorizado e juros altos” 

(DINIZ, BOSCHI, 2007, p. 80). O terceiro grupo identificado, representado pelas orientações 

mais tradicionais, como a CNI, era preciso adotar uma perspectiva mais matizada. Onde nos 

aspectos negativos criticavam as altas taxas de juros, porém incentivavam os esforços de 

política industrial e de estímulo ao comércio exterior. Também adotavam postura de abertura 

ao diálogo com o empresariado. A crítica consensual fora no sentido de minimizar o chamado 

custo Brasil, reduzindo a carga tributária e o custo do trabalho. 

 Na opinião dos autores, uma característica desse período é a amplitude de políticas 

sociais. Tais políticas sociais compensatórias (Bolsa Família, ProUni etc.), acabam mesclando 

o modelo econômico neoliberal fundido na ideia do social-desenvolvimentismo adotado na 

gestão do governo Lula. 

 

Para Singer (2009), o tripé formado pela Bolsa Família, aumento do salário-mínimo 
e expansão do crédito, que gerou redução da miséria, vai muito além da simples ajuda 
aos pobres, pois para ele esse tripé e o regime de política macroeconômica constituem 
nova plataforma – articulando valores de direita (manutenção da ordem – combate à 
inflação) e de esquerda (políticas de distribuição de renda), no sentido de delinear uma 
trajetória política de certa fração de classe, a saber: o subproletário. Assim, Lula, ao 
fazer isso, estaria criando uma ligação ideológica com os mais pobres, tornando-se o 
representante das frações, materializada pelos votos, sobretudo a partir da eleição de 
2006. (TEIXEIRA; PINTO, 2012, p 931). 

 

 O vínculo com os interesses do grande capital financeiro se mantêm por meio do 

Ministério da Fazenda e o Banco Central, que “se constituem nos locais privilegiados nesse 

esquema de concentração do poder na definição da política econômica” (BOITO Jr, 2007. p.68). 

Entretanto, no que diz respeito ao empresariado nacional, as mudanças tiveram um forte 

impacto em suas articulações no Executivo, ampliando sua relação com o governo, e permitindo 

uma maior atuação da classe. 

A Política Industrial do governo Lula, visou estimular a produção e aumentar a 

participação brasileira no comércio internacional. Por meio do empresariado e da sociedade 

civil em arenas institucionais e deliberações (CDES, CNDI, Fóruns, etc.), o governo manteve 

seu canal de diálogo. “A possibilidade de retornar à arena do executivo federal e de participar 

do processo de formulação de políticas reorganizou a estratégia de atuação empresarial e 

ampliou sua relação com o governo, dando origem a uma nova articulação entre Estado e 

Sociedade”. (MOREIRA e MANCUSO, 2010. p.1) 

Ainda, no que diz respeito ao empresariado nacional, Point (2012), mostra que no final 

do segundo governo FHC, o Estado desenvolveu esforços no sentido de promover as 
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exportações, apoiando o agronegócio, implementando o setor industrial por meio de 

financiamento de máquinas e equipamentos, e de implementos agrícolas para produtores rurais 

e cooperativas. O governo Lula deu continuidade e ampliou a visão de Estado negociador, dado 

a criação de vários colegiados ou conselhos, assim como atuando dentro dos movimentos 

sociais introduzidos na CUT, UNE e MST. 

No entanto, há na literatura uma divergência quanto ao sucesso da classe como ator 

político nesse período. Uma vez que, na visão de Boito Jr. (2007), as prioridades do governo 

federal ainda destinavam-se a burguesia financeira, que seria a fração hegemônica no poder, 

formando assim uma pirâmide de três camadas. Ficando nessa seguinte posição:  fração 

hegemônica, cujos interesses têm sido priorizados pela política econômica desde os anos 90; 

seguida da fração intermediária, que iniciou uma trajetória política ascendente sob o governo 

Lula e cuja a ‘globalização’ não absorveu a totalidade da burguesia brasileira, e por fim, a classe 

marginalizada pela política do governo, as pequenas e médias empresas do setor produtivo 

voltadas ao mercado interno de bens populares. (BOITO Jr., 2007) 

Com o crescimento da economia alavancado pela dinâmica interna, o fortalecimento 

dos segmentos nacionais da indústria e do comércio, passaram a exercer maior influência sobre 

os núcleos de poder do Estado brasileiro. “As mudanças na posição relativa do bloco no poder 

não significaram, até a crise internacional, um deslocamento na hegemonia da fração da grande 

burguesia bancário-financeira, mas sim uma redução do seu poder relativo” (TEIXEIRA; 

PINTO, 2012, p. 929). 

Apesar do modelo de desenvolvimentismo adotado, se mostrar favorável a alguns 

segmentos empresariais, a classe foi cautelosa na candidatura do presidente em 2006. “Embora 

pronunciamentos individuais tenham sido raros, foi possível, porém, identificar um grupo de 

apoio ao Presidente Lula, com Ivo Rosset, Presidente da Valisère, Lawrence Pih, Presidente do 

Moinho Pacífico, e Michel Haradom” (DINIZ, BOSCHI, 2007, p. 128). O dirigente do instituto 

Ethos, Oded Granjew, apesar do apoio à candidatura, construiu duras críticas com relação a 

conduta ética da gestão Lula. O empresário Eugênio Staub, presidente da empresa Gradiente e 

conselheiro do IEDI, também não se manifestou a favor de Lula. Para ele, o governo foi 

demasiadamente conservador na excussão da política econômica. O empresário, Inoncy 

Ioschpe, presidente do grupo Ioschpe-Maxion e conselheiro do IEDI, manifestou a mesma 

opinião de Staub, afirmando que o modelo vigente era a expressão de um modelo que se 

esgotara. 
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Com a aproximação do pleito presidencial em outubro, os dois principais candidatos, 
Lula e Alckmin, buscaram de forma mais sistemática o apoio do empresariado. A fim 
de angariar recursos financeiros para suas respectivas campanhas, participaram de 
inúmeros jantares e encontros com empresários de diferentes setores. De modo geral, 
o candidato Geraldo Alckimin, do PSDB, recebeu maior apoio explícito do 
empresariado paulista no decorrer do período. (DINIZ, BOSCHI, 2007, p. 131) 

 
 

O apoio do empresariado paulista a Alckmin, não ia ao encontro de toda a classe, nem 

mesmo FIESP se manifestou, mostrando-se neutra ao processo eleitoral. O presidente da CNI, 

Armando Monteiro Neto, revelou apoio à candidatura de Lula, negando a preferência da classe 

empresarial ao candidato do PSDB.  

Quanto ao financiamento da campanha, segundo jornal Folha de São Paulo, Lula teria 

recebido doações dos setores financeiro, da construção civil e grandes empreiteiras. O candidato 

Alckmin, teria recebido doações individuais de grandes empresas brasileiras, como a Gerdau, 

a CSN e a Votorantin, além de contar com o apoio do setor de agronegócio. E embora existam 

indícios de que a maioria dos empresários paulistas, tenha manifestado apoio à candidatura 

Alckmin, o mesmo não se confirma no resto do país.  

Após a vitória de Lula, o presidente da FIESP, Paulo Skaf, em entrevista ao jornal Valor 

Econômico, afirma que “a assessoria econômica da entidade já estava trabalhando na 

elaboração de um conjunto de medidas tendo em vista estimular o crescimento econômico, 

entre as quais um programa de redução do gasto público e uma política de câmbio administrado” 

(apud DINIZ, BOSCHI, 2007, p. 137) 

O segundo mandato do governo Lula é marcado pela crise de 2008. A repercussão da 

crise no Brasil, ao contrário do proposto pelas políticas neoliberais, leva a uma forte intervenção 

do Estado na economia. Com medidas de incentivo ao consumo e intenso apoio aos setores 

mais atingidos, o governo usa de instrumento de intervenção a de valorização da Petrobrás, 

BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, dando a esperança necessária para o país 

atravessar a crise no curto prazo. 

Segundo Teixeira e Pinto (2012), a partir da crise internacional, a economia brasileira 

começa apresentar mudanças mais estruturais do bloco no poder brasileiro. Potencializando 

fissuras na hegemonia da fração bancário-financeira em detrimento de outros segmentos, como 

de commodities e de parte da indústria nacional, passou a recuperar-se em termos absolutos. 

Alguns autores apontam esse período como um novo desenvolvimentismo no Brasil, 

denominando de ‘neodesenvolvimentismo’ ou ‘novo-desenvolvimentismo’, que “combina 

intervenção estatal com austeridade fiscal e estabilidade monetária, reconhecendo a necessidade 

das economias em desenvolvimento buscarem maior autonomia no sistema internacional 
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combinando elementos do nacional-desenvolvimentismo com o atual contexto de integração 

econômica global” (apud MOREIRA; MANCUSO, 2010, p.10) 

Na tabela 4, temos a participação da classe empresarial dentro do Congresso Nacional, 

de 1991-2011, com maior representação da classe no último período analisado. Durante o 

período, vemos que o número de deputados empresários decresceu até a primeira gestão do PT, 

ampliando a participação em mais de 5% no segundo mandato do governo Lula. 

 

Tabela 4 – Participação do Empresariado no Congresso Nacional, no Brasil. Ano 1991-
2011. 

Legislatura 
Empresários  

(Urbanos/rurais) 
Congresso 
 Nacional 

Participação (%) 

1991-1995 215 584¹ 36,82 

1995-1999 212 594² 35,69 

1999-2003 200 594 33,67 

2003-2007 188 594 31,65 

2007-2011 219 594 36,87 

Fonte: DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) (apud, POINT, p. 76) 

Notas: (¹) Até a legislatura 1991-1995, o Congresso Nacional era formado por 503 Deputados e 81 Senadores. (²) 
A partir da legislatura 1995-1999 a Câmara Federal foi ampliada para 513 Deputados. 

 

 Lula produziu um insistente diálogo com o setor empresarial, o que permitiu ao seu 

governo construir canais de acesso com o setor produtivo via articulações políticas. Essa 

aproximação com o empresariado manifestava-se não apenas pelo contato com José de Alencar 

na vice-presidência, como também pela indicação de outros empresários em sua base 

ministerial, e sobretudo pela maior presença da classe no Congresso Nacional. 

 Durante os dois mandatos do governo Lula, a expansão da indústria não contou com um 

prévio planejamento, tampouco foi resultado de uma política industrial clara e consistente, mas 

foi o aproveitamento de oportunidades estruturais e conjunturais. Desse modo, a política de 

renúncia fiscal sobre produtos industrializados, que abrangeu linha branca (eletrodomésticos, 

eletrônicos), automóveis e materiais de construção, reaqueceu a economia amenizando os 

efeitos da crise internacional. O desempenho do setor afetou positivamente o empresariado 

industrial, levando a manobra e tática política da candidata à sucessão de Lula, Dilma Rousseff 

nas eleições de outubro de 2010.  

O discurso da ampliação do Estado na economia brasileira durante a campanha eleitoral 

de 2010, silenciaram grande parte do empresariado. Esse mostrou-se muito temoroso em 
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manifestar apoio a algum candidato. Segundo o presidente da CNI e deputado federal pelo PTB, 

Armando Monteiro, isso deve-se porque “os empresários são realistas. Nesta sucessão 

presidencial, não há um candidato de perfil nitidamente liberal. Não existe esta opção. (...) É 

possível supor que Serra, se eleito, fará uma gestão fiscal mais austera. Mas não há temores 

com nenhum dos dois” (ISTOÉ, 2010). 

Entretanto existiram exceções com relação a essa postura, como o empresário Abílio 

Diniz, presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, que apoiou à 

candidata petista, afirmando que Dilma “tem todas as condições de levar adiante o legado 

deixado (…). É o legado do crescimento, da geração do emprego e da distribuição de renda. 

Este é o legado que ele (Lula) deixa” (O Globo, 2010). Cláudio Conz, empresário ligado a 

construção civil e representante do CDES (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social), 

declarou total apoio ao governo PT, mantendo o apoio a Dilma. A candidata do PT vence o 

pleito contra José Serra (PSDB), com 56,05% dos votos no segundo turno. 

Logo no início do primeiro mandato, o governo anuncia redução da taxa de juros, 

revelando uma mudança nas relações entre sistema financeiro e Estado brasileiro. A iniciativa 

pressionava instituições privadas a reduzir seus ganhos. Há nesse período de 2010/2012 um 

impulso pela demanda, baseados no crescimento interno e na redistribuição de renda, com 

alguns incentivos a determinados setores. Essa elevação do consumo das famílias não levou a 

um dinamismo industrial, devido ao vazamento da renda para o exterior com o aumento das 

importações de manufaturas. A consequência foi a redução do efeito multiplicados das políticas 

sociais e salário mínimo (PAULANI, 2015). O setor privado apresentava sinais de 

enfraquecimento, tomando a atenção do governo quanto a capacidade dos setores industriais a 

obterem investimento.  

Alguns ensaios já definem o governo Dilma como uma tentativa de retomar o 

crescimento econômico, por meio de políticas de cunho desenvolvimentista, do social-

desenvolvimentismo, tentando dar continuidade ao trabalho do governo Lula. No entanto, o 

cenário do mandato de Lula foi totalmente diferente do de Dilma, revelando num futuro mais 

recente o fracasso do seu plano de desenvolvimento e o afastamento da classe empresarial como 

base aliada do governo. A política do governo combinava equacionar um crescimento 

econômico sob liderança de indústria, por meio de uma forte intervenção estatal, onde o 

objetivo é minimizar os problemas sociais, estabelecendo um amplo canal de diálogo com o 

setor produtivo e a classe trabalhadora. O problema residia, contraditoriamente, na acumulação 

financeira e alto rentismo brasileiro. A esse respeito, Singer (2015) afirma que Dilma ao tentar 
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mexer na base do rentismo brasileiro para dar sequência a nova matriz econômica, gerou no 

capital bancário e financeiro temor quanto sua política de governo.  

Somado a isso, o plano de mudar a tarifa da base energético era positivo a população 

em geral e ao empresariado do setor produtivo, porém sinalizava que a estratégia do governo 

tinha como medita ampliar a sua ação num setor estratégico da economia, fixando preços e 

regulamentando o mercado, indo em contramão com os preceitos da economia de mercado e 

ganhando uma imagem de intervencionista, termo esse que causa repulsa do setor produtivo. 

Para a economista Leda Paulani (2015), o grande erro do governo foi postar no setor privado 

como gatinho para o desenvolvimento. Do qual, para a autora, um país onde conta com elevadas 

taxas de juros, câmbio valorizado e busca incessante pelo resultado primário, é insustentável 

uma política de desenvolvimentismo nacional. 

 Conforme Singer (2015), destacam-se 9 principais ações do governo Dilma pela 

instalação de seu pacote desenvolvimentista no Brasil. 1) Redução dos Juros; 2) Uso Intensivo 

do BNDES; 3) Aposta na Reindustrialização; 4) Desonerações; 5) Plano para Infraestrutura; 6) 

Reforma do Setor Elétrico; 7) Desvalorização do Real; Controle de Capitais; 9) Proteção ao 

Produto Nacional. O Autor compara o pacote do plano de Dilma com do general Ernesto Geisel 

(1974-1978), que de primeiro momento estabeleceu uma ação favorável entre Estado e 

empresários e culminou na campanha da classe contra a estatização. Dilma ao implementar tais 

políticas comprava uma briga com setores centrais na economia, revelando de certos aspectos 

um caráter mais conservador de governar (SINGER, 2015). 

 Em 2011, foi assinado pela FIESP, CUT e alguns sindicatos o acordo com o texto “Brasil 

do diálogo, da produção e do emprego”, que expressava parceria entre esses atores centrais. 

Contudo esse modelo de interação e dialogo logo se dissolve, já em 2012, a CNI lança o 

documento com medidas para flexibilizar a CLT, e em 2013 a FIESP divulga o estudo 

mostrando as vantagens de se instalar no Paraguai como redução de custo com folha de 

pagamento. Nas manifestações nas ruas em 2013, e Federação estendeu em frente a seu prédio 

a bandeira nacional, em sinal de simpatia ao movimento e rejeição ao governo Dilma. Em 2014, 

o presidente da entidade, Benjamin Steinbruch, afirmara que só um louco investiria no Brasil. 

(SINGER, 2015).  

As análises de alguns economistas ajudam compreender os erros do governo Dilma. 

Dentre as interpretações apresentados por Singer (2015), uma resposta estaria na condição 

estrutural da burguesia industrial de hoje, que é fragilizada pela coalização produtivista desde 

origem. Setor produtivo e financeiro se atrelam a atividades puramente rentistas, valendo-se do 
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dos investimentos seguros com elevada liquidez. Outra linha apresenta o caráter da luta de 

classes, com a elevação do emprego e do nível de salários. Segundo visão kaleckiana, toda vez 

que o estado sustenta o pleno emprego, a burguesia usaria da greve de investimentos como 

forma de não perder seu poder de decisão. A terceira explicação é do papel de ideologia 

dominante, sobre a classe empresarial brasileira. Na quarta analise coloca a importância das 

forças internacionais no processo de decisão interna. E por fim, ressalta que as políticas de 

Dilma eram movidas pelo interesse público, ferindo aos interesses privados e do capital. 

Quatro anos após sua posse, o governo já não contava mais com a base aliada da grande 

maioria dos empresários, restando a ela o clamor popular como forma de articulação política 

para a reeleição. 

   

3.4 Síntese Conclusiva 
 

Em linhas gerais, ao longo do Capitulo 3 foram analisados dois atores centrais na 

história político-econômica brasileira: o empresariado e o Estado. No que se refere ao primeiro 

ator, os primórdios do desenvolvimento do capitalismo industrial brasileiro, revelaram uma alta 

capacidade de mobilização e participação política da classe pela defesa de seus interesses. 

Porém, ao longo das décadas de 1970, 80 e 90, o empresariado nacional mostrou-se fraco frente 

a hegemonia econômica do capitalismo transnacional dos centros indústrias e financeiros. Suas 

principais barreiras iam desde falta de competitividade internacional, interação comercial com 

demais segmentos da classe, atender as demandas dos trabalhadores, e sobretudo, a 

instabilidade econômica atravessada pelo país. Subjugada por vezes ao interesse do capital 

externo, foi bastante flexibilidade nas sucessivas adaptações das políticas econômicas do 

governo. Empresários tomaram pleito de diferentes partidos e distintos regimes políticos – 

ditadura e/ou democracia – adaptando-se ao alto grau de volatilidade política do país. 

O Estado, por sua vez, cumpriu um importante papel na industrialização do Brasil. 

Articulou, formulou e executou políticas para o desenvolvimento econômico, tecnológico e 

social. Por muitas vezes, foi o indutor do padrão de ação coletiva da classe empresarial, exemplo 

disso são as federações empresariais que atuam em conjunto com o governo. Em virtude de sua 

função histórica, assumiu um alto grau de autonomia em relação à sociedade, tornou-se assim 

o lócus privilegiado dos conflitos sociais. Na ausência de uma arena política plenamente 

democrática, o interior de seus aparelhos foi usado como expressão dos interesses dominantes 

para competir, expressar e atender interesses.  
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O conjunto das elites empresariais não foram capazes por si só de lidarem com os 

complexos arranjos da nova agenda mundial de globalização, acarretando numa maior 

dependência dos acordos externos. Se por um lado, até o período da ditadura militar, o 

empresariado nacional foi fortemente atuante do processo de industrialização, com a reforma 

política e saldo das crises, perdeu seu protagonismo no cursor do processo. Embora não 

defendesse a intervenção do Estado na economia, a falta de uma política industrial consistente, 

possibilitou que conglomerados internacionais liderassem as compras das empresas estatais 

durante as privatizações dos anos de 1990. Muitas interpretações analisam o processo de 

abertura da economia brasileira como um saldo negativo para grande parte da sociedade. Para 

parte do empresariado nacional, acarretou no fechamento de empresas, falências, associações 

com empresas estrangeiras, fusões e aquisições.  

A nova orientação rompeu de vez com o modelo de intervencionismo estatal da Era 

Vargas, deixando de legado um processo gradual de desindustrialização prematura, combinado 

com baixas taxas de crescimento. No que diz respeito aos interesses do empresariado industrial, 

houve uma nítida perda de espaço em favor de outros setores da economia, como agronegócio, 

serviços e sistema financeiro. O governo Collor reforçou a burocracia do sistema democrático 

brasileiro, possibilitando o que viria a consagrar como tática de manobra do empresariado, a 

pratica do lobby no Congresso Nacional. Durante a era Lula houve uma maior conversação com 

a classe e seus sindicatos, buscando estabelecer alianças e aproximação política com os 

empresários no intuito de favorecer o ponta do tripé: Estado, empresa e empregados. 

Nesse processo de articulações políticas entre Estado e empresários, destaca-se ao longo 

da trajetória histórica a relevância das associações de classe, como a FIESP, FIRJAN, FIERGS, 

FIESC, entre outras. No intuito de melhor compreender a ação política do empresariado 

catarinense, dentro desse cenário histórico, o próximo capítulo abordará a atuação da FIESC, 

entidade de maior representação da classe no estado.   
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4 ESTUDO DE CASO: FIESC 

 

 A FIESC é uma associação de representação empresarial, que existe para articular o 

interesse do empresariado industrial. Ao longo de sua história, consagrou-se como a entidade 

que mais congrega sindicatos patronais ligados a indústria de Santa Catarina. Age como um 

importante incentivador da competitividade industrial no estado, apresentando diretrizes de 

política de desenvolvimento e planejamento econômico. A Federação exerce um forte poder de 

influência na condução da política no estado, estabelecendo por vezes um vínculo orgânico com 

a classe social que representa. 

Para compreender melhor o campo de atuação da FIESC, sua interação com o setor 

público e influência política, dividiu-se o capítulo em 5 sessões. A seção 4.1 aborda o histórico 

da Federação, desde sua fundação até a cisão institucional da Federação. A seção 4.2, traz a 

dinâmica da renovação e os canais de ação da FIESC no contexto das reformas políticas. Na 

seção 4.3, apresenta-se a entidade no contexto dos anos 2000. A seção 4.4 mostra as principais 

ações da Federação sob a atual gestão. A seção 4.5 relaciona a filiação partidária da diretoria. 

Na seção 4.6 é demostrado o peso regional na composição da diretoria. E por fim na seção 4.7 

temos a síntese conclusiva a respeito do estudo. 

 

4.1 Perspectiva Histórica da Estrutura Corporativa do Empresariado Industrial 
Catarinense    

 

Até a década de 1940, o estado de Santa Catarina apresentava uma baixa capacidade de 

acumulação, fraca integração econômica, e falta de suporte financeiro, exceto pelo setor têxtil 

bem desenvolvido nas regiões de Blumenau e Brusque. O período de ampliação e diversificação 

do capital industrial iniciou-se somente a partir da segunda metade dos anos 1940. Os destaques 

da industrialização do estado concentravam-se nas “indústrias madeireira, ervateira, carbonífera, 

de alimentos e têxtil, setores tradicionais, com pouca capacidade de difusão tecnológica” 

(FILHO, 2002, p. 987). O núcleo mais dinâmico concentrava-se na região de Joinville, 

composto por pequenas oficinas mecânicas e funilarias. A partir de 1945, inicia-se uma fase 

transitória na economia catarinense, onde começam a surgir elementos baseados no médio e no 

grande capital industrial. 

 

O surgimento dessas novas indústrias, internamente, é resultado da 
metamorfose do capital mercantil para o industrial. O capital-dinheiro 
acumulado na esfera mercantil transformou-se em capital industrial, mesmo 
num processo lento de acumulação. A lenta acumulação da pequena produção 
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mercantil foi acelerada quando o capital se engajou no "projeto nacional de 
industrialização" e no planejamento estadual, surgindo as grandes indústrias 
catarinenses. (FILHO, 2002, p. 987) 
 
 

Com a ascensão da indústria no estado, mostrou-se necessário uma estrutura de 

representação do interesse da classe empresarial em Santa Catarina. A FIESC (Federação das 

Indústrias do Estado de Santa Catarina), órgão de representação mais amplo do empresariado 

industrial catarinense, foi fundada apenas no ano de 1950, onde no cenário nacional a estrutura 

de representação corporativa já estava instalada desde a década de 1930. O motivo do aparente 

atraso pela mobilização empresarial, pode estar associado a uma indústria pouco relevante a 

nível nacional, além da ação política ser menos dinâmica no estado (GÜNTS, 2006).  

Observando a trajetória da estrutura corporativa percebemos que a evolução foi continua 

ao longo das décadas, e hoje é constituída por 141 sindicatos, representando uma das federações 

de indústrias com o maior número de entidades filiadas em todo o país, abrangendo 

aproximadamente 6,5 mil indústrias associadas (FIESC, 2016). 

A entidade foi inicialmente fundada por sete sindicatos industriais, sediados em Floria-

nópolis. A primeira diretoria foi formada essencialmente por representantes da indústria de ma-

deira, têxtil e produtos transformados. Seu primeiro presidente e coo-fundador, Celso Ramos, 

era um industrial do ramo de madeira da região da capital do estado, seu mandato durou seis 

anos. O fato de Florianópolis concentrar o poder público, além da indústria ligada a madeireira, 

assegurou a cidade uma posição de destaque dentro da Federação. Além disso, na década de 

1950, o eixo de poder econômico concentrava-se especialmente em três regiões: Vale do Itajaí, 

Florianópolis e Joinville, sendo essas três as principais regiões a ocupar o cargo da presidência 

desde sua fundação até os dias atuais (GÜNTS, 2006). 

 No ano de 1952 o departamento Regional do SESI/SC entra em operação, e em 1954 é 

criado o SENAI/SC, juntando-se a estrutura que viria ser o sistema FIESC. No final da década 

o sistema FIESC inicia o Seminário Socioeconômico, com questionários e eventos nas regionais 

de Brusque e Florianópolis, com o intuito de discutir os caminhos do desenvolvimento do 

estado. “O objetivo era identificar os pontos de blocagem da economia catarinense e elaborar 

um plano de desenvolvimento que pudesse promover uma forte industrialização no Estado com 

o apoio do setor público” (GÜNTS, 2006, p.20). O resultado foi um esboço do primeiro Plano 

Plurianual de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, que viria transformar-se no 

PLAMEG I. a Federação por meio de tais ações já consolidava-se no cenário estadual como 

formuladora de diretriz econômica. 
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Celso Ramos (1961-1966), quando governo do estado, implementou o programa em seu 

governo, desenvolvendo uma estreita relação da entidade com o poder público. A partir do 

PLAMEG I foi criado o BDE (Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina), 

anterior ao BESC (Banco do Estado de Santa Catarina). O PLAMEG II que continuou a linha 

de ação do primeiro plano com a criação de um fundo de desenvolvimento denominado 

FUNDESC em 1963, originário de recursos do ICM (Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias) para servir de fonte de recursos ao BDE (GÜNTS, 2006). 

 Em 1962, Guilherme Renaux assume a presidência da Federação durante o período que 

Celso Ramos foi governador, do qual assumiu o posto novamente em 1966. Nas eleições de 

1986, Carlos Renaux assume a presidência da FIESC, iniciando logo sua gestão com a criação 

do Consórcio Catarinense de Exportação (Concatex), que propunha novas estratégias para 

ingressar no mercado internacional. No mesmo ano contou com a junção do Instituto Euvaldo 

Loddi (IEL/SC) e do Centro das Indústria do estado de Santa Catarina (CIESC) ao sistema 

FIESC.  

 Embalada pelas altas taxas de crescimento econômico, a indústria catarinense 

deslanchou na década de 1970, tornando-se líder nacional em carne de aves e suínos, 

refrigeradores, motores elétricos, tubos e conexões de pvc e revestimentos cerâmicos. Em 1971, 

Bernardo Wolfgang Werner assume a presidência da entidade, ficando à frente do cargo por 15 

anos (FIESC, 2016). A conduta da Federação nesse período ressaltou a importância da união 

entre governo e empresa privada para o desenvolvimento do país. Sob sua direção de Bernando 

Werner a federação propôs a criação da Secretaria Estadual da Indústria e Comércio. A 

proximidade entre público e privado se mantinha com a participação de diretores da FIESC nos 

governos do estado, seja em conselheiros, ou em cargos na Secretaria do Planejamento. 

 Sobre as eleições para governo de Santa Catarina em 1982, o empresariado manifestou 

apoiou o candidato Esperidião Amin pela Arena (Aliança Renovadora Nacional). Como recom-

pensa ao apoio, quando tomou posse nomeou vários nomes da indústria para seu governo (1983-

86). 

 

Vitor Fontana (grupo Sadia, agroindústria Concórdia) foi vice-governador; 
Arno Batschauer (grupo Hansen-plástico Joinville) foi Secretário da Fazenda; 
Nelson Madalena (grupo Perdigão-agroindústria Chapecó) foi Secretário da 
Fazenda em substituição; Paulo Gouveia da Costa (grupo Artex-têxtil 
Blumenau) foi Secretário da Administração e Antônio Carlos Konder Reis 
(grupo Weg-mecânica Jaraguá do Sul), ex-governador de SC no período 1975-
79, foi Secretário da Reconstrução (Aguiar, 1991). Todos originários de 
grandes empresas catarinenses e direta ou indiretamente foram representados 
na FIESC durante vários mandatos até recentemente. (GUNTS, 2006, p. 21) 
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Conhecida por ser uma classe conversadora, o empresariado catarinense se viu dividido 

no período da redemocratização no país. Incertezas e dúvidas chegaram na FIESC, e a classe 

ficou em dúvida a quem apoiar. Com interesse nos cargos eletivos, a divisão do empresariado 

ficava a cargo do melhor partido e candidato a representa-los.  

 

4.2 Dinâmica de Renovações e Novas Estratégias de Ação 
 

No ano de 1986 ocorre a primeira cisão patronal desde a criação da federação, e isso se 

deve a alguns motivos, entre eles a divisão partidária dos diversos empresários que participa-

vam do processo sindical, e a divisão regional. Duas chapas apresentaram-se nas eleições, a 

situação formou a chapa Integração, e a chapa de oposição levou o nome de Renovação. A 

primeira foi encabeçada por Milton Fett, empresário do setor madeireiro e delegado do sindi-

cato das Indústrias e Extração de Madeira no estado. A chapa de oposição apresentou como 

candidato para a presidência o deputado estadual e empresário da região norte, Otair Becker 

(MEURER, 1994). 

 A crítica do grupo consistia em dizer que a federação havia se tornado uma entidade 

assistencial, ao mesmo tempo que era um oligopólio do Estado. “O próprio modelo catarinense 

de desenvolvimento, baseado no ‘respeito as micro, pequenas e médias empresas’, corria riscos 

porque a Federação não defendia nem representava os interesses dos industriais” (GÜNTS, 

2006, p. 25). Além disso, a oposição dizia que a conduta da FIESC não condizia com os prin-

cípios de livre iniciativa e das pressões do governo. Conforme a autora, o grupo deixava evi-

dente a luta pelo direito a participação de demais participantes ligadas a outros setores da enti-

dade, representando principalmente os interesses de empresários e de dirigentes de grandes em-

presas e grupos industriais líderes, como a Embraco, Grupo Hansen, Cecrisa, Grupo Tupy, Eli-

ane, Döhler S/A, Oxford, Renaux, Douat e Grupo Weg. 

Segundo Günts (2006), a divisão regional representada na estrutura corporativa se tor-

nou crucial devido as grandes mudanças políticas no país. Num momento poderia haver um 

enfraquecimento de organizações corporativas devido retorno da democracia e mudanças insti-

tucionais. No entanto, a FIESC consolida-se como centro de uma disputa patronal no meio 

empresarial catarinense, sendo até os dias atuais a instituição de representação mais importante 

da classe empresarial no estado. 

A situação, ao contrário, assumiu uma postura mais neutra, enfatizando a necessidade 

de união entre os empresários. A chapa contava com o apoio de duas grandes empresas da 
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região do Blumenau: Artex e Eletro Aço Altona. A chapa Integração venceu por uma diferença 

de um voto, demonstrando o quanto a categoria estava segmentada nesse período. 

 

Acreditamos ser possível afirmar que as divisões entre o empresariado no es-
tado de Santa Catarina estão permeadas por uma questão política mais ampla 
que se referem às expectativas em relação às mudanças que ocorriam na soci-
edade brasileira nesta primeira metade da década 80 tanto no que se referiam 
ao processo de transição democrática quanto ao tema da relação estado/em-
presas privadas (MEURER, 1994, p. 192). 

 

Durante o governo Pedro Ivo Campos, a FIESC teve um papel de menor destaque. De-

vido a isso, a entidade aproxima-se com mais força no Legislativo na busca por aliados. Se-

guindo a tendência do empresariado nacional, a federação no ano de 1993 inaugura um escri-

tório em Brasília, utilizando da prática de lobby como ferramenta de pressão no Congresso 

Nacional e Executivo.  

Pela primeira vez desde sua fundação, um empresário do norte do estado, Osvaldo Mo-

reira Douat, ganha as eleições para presidente da entidade (1992-1995). Esse período pode ser 

interpretado como era do PFL (Partido da Frente Liberal) na FIESC. Isso porque o então presi-

dente ocupava o cargo de assessor profissional do senador Vilson Kleinubing, eleito governador 

pelo PFL. Durante todo o governo de Kleinubing (1990-1994) a FIESC assumiu indiretamente 

a direção da Secretaria de Indústria e Comércio de Santa Catarina. Conforme Günts (2006), do 

total de 52 dirigentes que compunham a diretoria da Federação na gestão 1992-95, 23 dirigentes 

da Federação estariam filiados à um partido político, principalmente ao PPB e ao PFL.  

Foi durante as gestões de Douat (1992-99) que a FIESC assumiu um papel mais ativo 

no governo. No ano de 1992, a entidade criou o Centro Internacional de Negócios, e o Conselho 

Político Industrial, composto por 28 dirigentes empresariais, entre eles Luiz Fernando Furlan, 

na época presidente da Sadia e que viria ser Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior do governo Lula. Nesse mesmo ano foi lançado o Projeto Estratégico de Desenvolvi-

mento Industrial de Santa Catarina, em parceria com a Secretaria Estadual da Fazenda (FIESC, 

2016). Tais movimentos espreitaram ainda mais o ambiente de negociação da classe com o 

governo. 

O governador do estado delegou a FIESC o poder de definição da política industrial, 

que por sua vez, colocaria “a disposição do governo, sua estrutura para a realização de seminá-

rios, debates, convenções, reuniões, para definições de estratégias e planos de ação em relação 

ao desenvolvimento do Estado.” (GÜNTS, 2006, p.32)  
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4.3  Novo Direcionamento Político da FIESC 
 

Nas eleições de 1999, José Fernando Xavier Faraco foi eleito presidente. Nesse mo-

mento há uma mudança na visão da FIESC, dando maior atenção para a competitividade inter-

nacional e para o desenvolvimento. A partir disso, o grupo diretor buscou nas recomendações 

da CNI arcabouço para a reestruturação da entidade. Devido a exigência do Tribunal de Contas 

da União (TCU) em melhorar o controle financeiro da federação, a FIESC monta sua estrutura 

de responsabilidade fiscal. Os próprios dirigentes viam que uma estrutura como a FIESC não 

poderia trabalhar recebendo recursos sem uma contrapartida produtiva. Portanto, o objetivo era 

dotar a federação de capacidade própria de financiamento, sustentando suas necessidades atra-

vés de prestações de serviços realizados, colocando como prioridade a competitividade indus-

trial no estado (GÜNTS, 2006). 

A partir do governo Espiridião Amin (1999/2002) a temática de desenvolvimento é ope-

racionalizada por meio dos Fóruns Regionais de Desenvolvimento, ato que consolida o retorno 

da FIESC ao Executivo do estado.  No ano 2001 a FIESC firma parceria com o Instituto Ehtos 

de Empresas e Responsabilidade Social, com o intuito de difundir “boas práticas e políticas 

responsáveis na gestão dos negócios junto ao empresariado catarinense. Propõem a criação do 

Fórum Sul de Energia (FIESC, 2016).” 

Nas eleições de 2002, José Fernando Xavier Faraco é reeleito presidente, ficando no 

cargo até 2005. No ano seguinte, a Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), do Rio Grande 

do Sul (FIERGS), e da FIESC, juntamente com as bancadas parlamentares dos três estados no 

Congresso Nacional, formaram o Fórum Industrial Parlamentar Sul. O trabalho era elaborar 

estudos sobre a infraestrutura da região, colaborando para um ambiente favorável aos negócios 

e adequando ao desenvolvimento econômico regional. Esse é um exemplo de articulação polí-

tica do empresariado pela busca de seus interesses de classe, junto a esfera federal. 

No que refere-se as eleições de 2005, a diretoria da nova chapa assume um compromisso 

com a competividade.  Liderada por Alcantaro Corrêa, Glauco José Côrte como primeiro vice-

presidente, Vicente Donini, o diretor primeiro-secretário e César Murilo Barbi, diretor primeiro-

tesoureiro. Alcantaro Corrêa, fica no cargo por duas gestões consecutivas, sendo substituído em 

2011, por seu vice Glauco Côrte. Durante a gestão de Alcantaro, a FIESC assegurou, juntamente 

à Petrobras, o cumprimento dos contratos de fornecimento de gás natural às indústrias do estado. 

No mesmo ano, a federação liderou o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina 

(COFEM) com o intuito de barrar o aumento de ICMS. Tal conselho contava com a liderança 

de seis entidades: Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina (FAESC), Federação 
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das Associações Comerciais e Industriais (FACISC), Federação das Associações de Micro e 

Pequenas Empresas (FAMPESC), Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), Fe-

deração do Comércio (FECOMÉRCIO) e Federação das Empresas de Transporte de Cargas 

(FETRANCESC). Conforme a FIESC, o COFEM tem como função, acompanhar estudos e 

projetos estratégicos visando o desenvolvimento econômico do estado (FIESC, 2016). 

Com uma visão mais ligada as questões ambientais, a indústria catarinense preocupa-se 

com o desenvolvimento sustentável, buscando adequar-se as normas da Federação. De modo 

que, a FIESC em 2006 desenvolveu o documento ‘Pacto Federativo como Instrumento do De-

senvolvimento Sustentável’. Entre os principais tópicos do documento estava o fortalecimento 

de fiscalização através dos órgãos municipais e da Fundação do Meio Ambiente (FATMA). Na 

esfera estadual, poucas alterações ocorreram na legislação de controle de poluição. No plano 

federal, a legislação florestal é mais rigorosa, no entanto, adota critérios concebidos para as 

regiões do Cerrado/Amazônia, muito distantes da realidade catarinense. O documento propunha 

como medida cooperação entre os órgãos e regras objetivas. Além disso, sugeria uma mudança 

conceitual de medida punitiva, “em vez de uma legislação que prioriza a parte punitiva, leis que 

premiem condutas ambientais destacadas para empresas e produtores que mantenham áreas 

preservadas além da exigência legal” (FIESC, 2006). 

Atendendo as novas exigências do mercado, os anos 2000 marcam um período de 

grande atenção as questões ambientas no Brasil. Então, buscando adequar-se aos tratados e 

acordos internacionais de Meio Ambiente, a FIESC promove encontros, seminários, discussões, 

workshops e capacitações sobre o assunto; elaborando pareceres técnicos, pesquisas, entre ou-

tros suportes ao empresariado. Nesse sentido, em parceria com CNI e SENAI, a entidade lança 

o Programa Mercado de Carbono, com o objetivo de inserir as indústrias do estado no mercado 

global de carbono. Como resultado, Santa Catarina é um dos estados que tem mais projeto de 

mecanismo de desenvolvimento limpo no país. 

Conforme relatório de Política Catarinense de Ciência, Tecnologia e Inovação, desen-

volvido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, a FIESC, por 

meio do IEL, é a entidade responsável pelo desenvolvimento de serviços que favorecem o aper-

feiçoamento da gestão e a capacitação empresarial. As ações são divididas em áreas como ca-

pacitação empresarial, educação e estágio, oferecendo a indústria o suporte técnico para esti-

mular a inovação, eficiência em gestão e treinamentos para a nova ordem econômica mundial. 

A respeito da pressão da classe na esfera governamental, foi elaborado um relatório 

sobre perspectivas do desenvolvimento catarinense. O documento foi lançado antes das eleições 

para governo do estado de 2006. Alcantaro Corrêa, cobrou dos então candidatos, o cumprimento 
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da agenda proposta. Dentre os candidatos que consentiram com as medidas, estava o vencedor 

do pleito, Luiz Henrique da Silveira (PMDB). No ano seguinte, quando o governo decidiu 

aumentar as alíquotas de ICMS do estado, a FIESC possuía argumentos para defender os 

interesses do empresariado. A Federação lançou então um manifesto contra prorrogação da 

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Junto a entidade, demais 

integrantes do COFEM também assinaram o manifesto. Como medida de persuasão, a FIESC 

instala em sua sede, um banner com o nome dos parlamentares que votaram a favor da 

renovação da CMPF. Em respeito ao compromisso que havia assumido, o governo recuou na 

decisão. Segundo a FIESC esse foi um ganho para a sociedade catarinense, além do que para 

classe empresarial era um alivio na carga tributária. 

A FIESC elaborou em 2008 uma proposta de mudança na legislação para aumentar a 

participação de Santa Catarina nos royalties do Pré-Sal. O relatório chegou à conclusão de que 

Projeto de Lei no Senado Federal 279/08 da Senadora Ideli Salvatti (PT) era favorável ao estado, 

uma vez que, modificando a extensão dos limites dos estados na Plataforma Continental, traria 

mais benefícios sobre a arrecadação de Royalties. A Federação sugere ainda, buscar apoio à 

comunidade política e empresarial para estender alterações no projeto de Lei 279/08. (FIESC, 

2016). 

Por meio do ‘Projeto de Implantação e Estruturação do Arranjo Catarinense de Núcleos 

de Inovação Tecnológica’ – PRONIT, as empresas C-Pack Creative Packaging e Automatisa 

Sistemas, de São José; Celulose Irani, de Joaçaba; Controlle Soluções Tecnológicas, de Lages; 

Ecocicle Ind. e Com. de Reciclados, de Içara; Electro Aço Altona, de Blumenau; Laboratório 

Farmacêutico Elofar, de Florianópolis; Marfim Ind. e Com. de Ferramentas e Raumak Máqui-

nas, de Jaraguá do Sul; Nema Eletrotécnica, de Rio do Sul, e Thermosystem Indústria Eletro 

Eletrônica, de Tubarão, foram escolhidas por meio de critérios como desenvolvimento de P&D, 

motivação da empresa a implementar a gestão da inovação, entre outros, a recebem consultarias, 

capacitações e auxilio para estruturar a gestão da inovação por meio da metodologia Nugin 

(Núcleo de Gestão da Inovação), desenvolvida pelo IEL/SC (FIESC, 2010). 

Alcantaro Corrêa assumiu em 2006 a vice-presidência da CNI, e três anos depois foi 

empossado como presidente do Conselho de Política Industrial Desenvolvimento Tecnológico. 

Atuou trabalhando pela ampliação da internacionalização da indústria catarinense, redução da 

carga tributária e melhoria da infraestrutura. 

No ano de aniversário de 60 anos da entidade, a FIESC lança o ‘Projeto Desenvolvi-

mento SC – uma visão da indústria.’ O documento contava com a perspectiva de apresentar 

pautas da indústria, incorporando diversas reivindicações empresariais. O intuito do documento 
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era servir como um mapa estratégico para que os candidatos a governador do estado formularem 

seu programa de campanha, assim como orientar suas ações para o futuro. “Queremos que essa 

abertura de diálogo com os candidatos não pare na entrega deste documento. Por isso propomos 

uma sólida parceria, que envolve construirmos juntos, os setores público e privado, um projeto 

de desenvolvimento para Santa Catarina. Este é apenas o primeiro passo” (Alcantaro Corrêa, 

2010). 

A entidade acredita que se a indústria tiver voz ainda mais ativa na definição de políticas 

do estado, toda a sociedade ganhará. O relatório contou com a visão do empresariado sobre 

Santa Catarina, pautando dez áreas crucias que deveriam passar por transformações estruturais, 

são elas: Infraestrutura, Racionalização Tributária, Educação, Inovação e Modernização, Re-

presentação Política, Políticas de Desenvolvimento, Exportações, Meio Ambiente, Relações de 

Trabalho e Governança para o Desenvolvimento. Conta ainda com sete objetivos estratégicos a 

serem alcançados: Competitividade internacional da indústria, Retenção e atração de empresas, 

Adensamento de cadeias produtivas, Diversificação e novos setores, Integração do estado, Eco-

nomia em harmonia com o meio ambiente, Epicentro logístico. Para isso seria necessário um 

alinhamento dessas expectativas com as esferas pública e privada. No trecho a seguir, vemos a 

exata postura da Federação do que se refere ao papel do estado para o desenvolvimento indus-

trial. 

 

A FIESC não acredita em intervencionismo ou dirigismo estatal, mas crê na 
eficácia das forças de mercado como geradoras de riquezas. Cabe ao estado 
prover as condições estruturais de competitividade para que o setor privado 
cumpra a sua parte, em benefício de todos. A FIESC acredita em parcerias, 
como as que ao invés de opor unem interesses de empresários e trabalhadores, 
do setor privado e do setor público, todos integrantes de um ente maior deno-
minado sociedade. (FIESC, 2010, p. 39) 
 

 A Federação segue o posicionamento das diretrizes da CNI, onde enseja o Estado mí-

nimo na economia visando melhores resultados para a classe. Por isso trabalha ativamente em 

proporcionar um ambiente menos burocrático para incentivar a produção e competividade in-

dustrial, fortalecendo ações nacionais contra a desindustrialização. 

 

4.4 – Gestão Atual e Ações Institucionais 
 
 

Em 2011, Glauco José Côrte é eleito sucessor de Alcantaro, tendo como primeiro vice-

presidente Mario Cezar de Aguiar, do setor da construção civil de Joinville. A gestão é renovada 

em 2014, ficando à frente da presidência até 2018. Para classificar a ação da elite empresarial, 
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é necessário identificar nos vínculos e trabalhos desenvolvidos pela FIESC, especializados no 

planejamento estratégico do estado, quais são suas ações e visões.  A atual gestão manifesta 

uma preocupação com a educação, buscando juntamente aos ambientes educacionais o vínculo 

necessário para exercer seu planejamento industrial. 

Contando com o sistema IEL que interage estudantes ao mercado de trabalho, participa 

ainda de fóruns com maior atenção ao ambiente educacional, prestando qualificação ao traba-

lhador industrial na perspectiva de aumentar produtividade. Reforça tal empenho de interação 

com a Universidade Federal de Santa Catarina, por meio de trocas de conhecimento em áreas 

de tecnologia, treinamentos, capacitações, desenvolvimento de projetos conjuntos de pesquisa 

e experimentos e consulta a organizações públicas e privadas. O relatório “Avaliação do Pro-

cesso de Desindustrialização e Santa Catarina – 1996 a 2011”, e “Indústria e Arranjos Produti-

vos Locais: Avaliação e política de desenvolvimento para setores tradicionais” desenvolvido 

por professores do Centro Sócio-Econômico(CSE), em conjunto com a federação, são exemplos 

dessa interação FIESC-Universidade. 

Em 2013, a FIESC lança o ‘Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense’ 

(PDIC), transformando-se em formulação de uma política industrial para o estado e referência 

das ações da FIESC, numa visão de curto, médio e longo prazo. O PDIC pretende identificar as 

visões de futuro de cada setor, traçando caminhos para atingir o desenvolvimento industrial. 

“Trata-se de um programa de múltiplas iniciativas, conectadas no sentido de potencializar o 

desenvolvimento da indústria estadual, numa articulação entre empresas, governo, terceiro setor 

e instituições de ensino (FIESC, 2016). Para isso o programa visa induzir uma dinâmica indus-

trial de longo prazo, posicionando a indústria como protagonista do desenvolvimento do estado. 

Pensando em política de longo prazo e futuro da indústria em Santa Catarina, a Federa-

ção lança em 2014, o plano estratégico para 2015-2022, revendo diretrizes da entidade, deter-

minando novos projetos e metas. Na apresentação do Plano Estratégico, o presidente Glauco 

Côrte afirmou que entre 2012-2014, a visão da Federação estava voltada a ampliação dos ser-

viços e integração operacional entre as entidades. Agora, os esforços da FIESC concentrariam 

na qualidade, racionalização e eficiência do setor industrial. O plano atualiza as diretrizes nas 

áreas de ambiente institucional, qualidade de vida, educação e inovação tecnológica. 

 A gestão de Glauco Corte se faz atuante no cenário nacional, combatendo medidas que 

consideram prejudiciais a classe empresarial, como cortes tributários, aumentos na carga 

energética, e reformas trabalhistas. Em vista disso, a Federação conduz suas ações, a fim de 

alcançar suas metas diante de adversidades impostas pelo aparelho estatal, chegando a distribuir 
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pelo estado campanhas em outdoor para influenciar a sociedade civil a participar de sua causa 

(campanha contra aumento do ICMS). 

 No quadro 3 temos resumidamente as principais ações realizadas pela FIESC durante 

os anos de 2011-2015. 

 

Quadro 3 -  Principais Ações Realizadas pela FIESC, Santa Catarina, Anos 2011 a 2015. 

2011 

O Conselho das Federações Empresariais junto do governador Raimundo Colombo assinou o pacto pela 
competitividade.  

Criação do Comitê Estratégico para Logística Reversa, Comitê de Mineração e novos presidentes para 
as Câmaras Tributária, Construção, Energia, Panificação, Transporte e Logística e Têxtil. 

Participou em Brasília, ao lado da CNI, do Plantão Legislativo para mostrar os projetos que impactam 
na competitividade da indústria. 

Lançamento da Agenda Legislativa, Desempenho e Perspectivas da Indústria, Diagnóstico do Setor Ex-
portador, Guia da Indústria, Santa Catarina em Dados e o Sistema FIESC: um olhar para o futuro catari-
nense. 

Entregou ao ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, pedido de apoio para o projeto PLATIC II 
(Plataforma de Tecnologia da Informação e Comunicação de Santa Catarina). 

2012 

Por meio do Fórum Estratégico da Indústria Catarinense, realizou dois encontros para debater temas pri-
oritários para o desenvolvimento do Estado e da indústria, como educação, tributação, desindustrializa-
ção, investimentos, infraestrutura e competitividade. 

Instituído o Conselho de Economia, órgão colegiado, de natureza consultiva para a entidade no posicio-
namento de assuntos relacionados à competitividade. 

Realizou dois encontros em Brasília para definir estratégias de desenvolvimento para o estado. 

Reuniu os deputados estaduais e a bancada federal, para lançamento da Agenda Legislativa da Indústria.  

Promoveu encontros de integração com a Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), com o Mi-
nistério Público de Santa Catarina e com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT/SC). 

2013 

Lançamento do PDIC -  Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense. 

Criação da Assessoria de Comunicação e Marketing (Comar). 

Manteve contato constante com o ministro do Trabalho, mobilizando pela aprovação do projeto de lei 
que regulamentaria a terceirização e pelo fim da multa extra de 10% do FGTS. 

Representantes do COFEM e das centrais sindicais laborais entregaram ao governador Raimundo Co-
lombo proposta de consenso para atualizar o piso regional de SC.  

Em parceria com o movimento Todos pela Educação promoveu o intercâmbio e a cooperação sobre o 
tema para o compartilhamento de conhecimentos e a transferência de experiências. 

2014 

Foram realizadas 100 ações entre reuniões, cursos e encontros, dos quais participaram presidentes e se-
cretários-executivos dos 139 sindicatos de indústria filiados. 

Entregou aos candidatos ao governo e ao Senado, a Carta da Indústria, documento que listava os princi-
pais entraves ao crescimento econômico do Estado, propondo 126 ações de melhoria. 
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Por meio do Fórum Parlamentar Catarinense reforçou a atuação conjunta da FIESC e dos deputados fe-
derais e senadores. O tema infraestrutura foi eleito como pauta prioritária para o desenvolvimento do 
Estado.  

O Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense (PDIC 2022) apresentou as rotas de cresci-
mento para diversos setores. Mais de 1,7 mil lideranças e especialistas de todo o estado debateram o fu-
turo dos segmentos agroalimentar, cerâmica, construção civil, economia do mar, energia, indústrias 
emergentes, metalmecânico, metalurgia, móveis e madeira, plástico, químico, tecnologia da informação 
e comunicação, têxtil e confecção e saúde.  

Fórum Industrial Sul, formado pela FIESC, FIEP e FIERGS, confirmou a demanda por mais gás na re-
gião. 

2015 

Campanha da FIESC valorizou os parlamentares que votaramaa favor da terceirização. 

Fórum Parlamentar Catarinense reforçaram a defesa de uma agenda para criar um ambiente favorável à 
retomada da economia e evitar qualquer medida que aumente a carga tributária. 

Atuou junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) contra a elevação nas tarifas de energia 
elétrica no estado. 

As Câmaras especializadas e os Comitês acompanharam de perto as mudanças na área tributária e em 
legislações estaduais e federais. 

Com outdoors em todas as regiões do estado, foi realizada campanha contra o retorno da Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados nos Relatórios de Gestão FIESC, anos 2011 a 2015. 

 

As medidas institucionais da Federação caminham com a preocupação do empresariado 

nacional, buscando proporcionar ao ambiente interno recursos necessários para o crescimento 

do setor. Portanto há a preocupação de vender o nome do estado para todo o mundo, na pers-

pectiva de obter do setor exportador o aumento da produtividade industrial catarinense. Além 

disso, a FIESC encabeça uma luta contra a carga tributária, como classe age pelo menor custo 

da produção, inventivamente a terceirização e reformas nas leis trabalhistas. No quadro em 

anexo, vemos com mais informações as ações da FIESC durante o período demostrado acima. 

No que diz respeito a composição da atual gestão (2014-2018), a tabela 5 permite veri-

ficar uma diversificação do ramo industrial dos empresários ligados a FIESC. Sendo o presi-

dente da entidade do ramo cerâmico, o vice-presidente da construção civil, secretários produção 

e madeireira e tesoureiros do setor de alumínio e alimentício. 

 

Tabela 5 – Ramo Empresarial da Diretoria - FIESC, Santa Catarina, Gestão 2014-2018.  

Cargo Nome Empresa/Ramo Empresarial 

Presidente Glauco José Côrte Portobello - Cerâmica 

1º Vice-Presidente 
Mario Cezar de 

Aguiar  

Vectra Participações e Construções, Construções e  
Empreendimentos e Êxito Empreendimentos e Construções 

- Construção Civil 

Dir. 1º Secretário Edvaldo Angelo Metisa - Produção 

Dir. 2º Secretário Cid Erwin Lang Goede Lang e Cia Ltda - Madeireira 

Dir. 1º Tesoureiro Alfredo Piotrovski Consultor do Setor de Alumínio 
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Dir. 2º Tesoureiro Egon Werner Moinho Catarinense - Alimentos 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados na Internet. 

 

4.5 Relações Político-Partidárias 
  

Seguindo a teoria de que a política cria a possibilidade de manobra e movimento, o 

partido político é um canal de acesso para tal ação, assim é de interesse observar a filiação da 

diretoria de gestão para compreender o pensamento ideológico de suas ações de classe. O 

estreito contato com o setor público é uma forma de persuasão do empresariado industrial pela 

busca de seus interesses. Empresários por vezes, usam da filiação partidária um modo de 

articulação política. Adotando por hipótese, que filiar-se a um partido significa aderir à 

ideologia do partido, e também ter o direito de se lançar como candidato numa eleição, analisar 

a filiação da diretoria da FIESC se faz pertinente. 

Foi tomado como referência a filiação dos membros da diretoria da FIESC na gestão 

2014-2018. Os dados utilizados foram levantados no portal do Tribunal Superior Eleitoral. A 

tabela 6 apresenta o total de filiações da diretoria por partido político. 

 

Tabela 6 – Número de Filiações da Diretoria por Partido Político - FIESC, Santa 
Catarina, Gestão 2014-2018.  

PP 7 
PSD 4 
DEM 2 
PDT 2 
PSDB 2 
PPS 1 
PR 1 
PSB 1 
Total Filiações 20 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados no site do Tribunal Superior Eleitoral 

 

 Dos 66 membros da diretoria, contando com vice-presidentes regionais, vice presidentes 

de assuntos estratégicos, diretores, conselho fiscal, e delegação junto à CNI, 20 deles possuem 

uma filiação partidária, conforme nomes apresentados pela tabela 7. Vemos que o partido com 

maior número de filiações é o PP, mostrando a forte influência do partido dentro da Federação. 

 No gráfico 5 vemos os dados distribuímos por percentual das filiações. 
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Gráfico 5 - Filiações Partidárias da Diretoria - FIESC, Santa Catarina, Gestão 2014-
2018, em Distribuição Percentual. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados no site do Tribunal Superior Eleitoral 

 

 O Partido Progressista (PP), juntamente com o Partido Social Democrático (PSD) 

ocupam 55% do total de filiações da diretoria. Democratas (DEM), Partido Democrático 

Trabalhista (PDT) e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), somam juntos 30% das 

filiações. Partido Popular Socialista (PPS), Partido da Republica (PR) e Partido Socialista 

Brasileiro (PSB), chegam juntos a 15% das filiações. 

 A tabela 7 apresenta os nomes dos diretores e o respectivo partido ao qual é filiado. 

 

Tabela 7 – Filiação Partidária da diretoria FIESC, Santa Catarina, Gestão 2014-2018.  

 

Nome Filiação Partidária 

Célio Bayer PSDB 
Celso Panceri PSD 
Charles Alfredo Bretzke  PDT 
Cid Erwin Lang PP 
Edvaldo Angelo PP 
Egon Werner PSDB 
Henrique de Bastos Malta DEM 
Jair Philippi PP 
José Sylvio Ghisi PDT 
Leonir João Pinheiro PP 
Lino Rohden PSD 
Michel Miguel PP 
Osni Carlos Verona DEM 
Osório Dal Bello PP 
Pedro Leal da Silva Neto PSD 
Rodrigo Carioni PSB 
Rogério Pedro Mendes PR 
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Ronaldo Baumgarten Júnior PSD 
Walgenor Teixeira PP 
Wanderley Zunino PPS 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados no site do Tribunal Superior Eleitoral 

 

4.6 Sindicatos Associados 
 

Atualmente a formação do Sistema FIESC é composta por cinco entidades, com missões 

específicas: Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), Serviço Social da 

Indústria (SESI/SC), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/SC), Centro das 

Indústrias de Santa Catarina (CIESC) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL/SC) (FIESC, 2016). 

Conforme pode ser visto na Figura 1, cada entidade com uma missão particular de ação. 

 

Figura 1 - Composição no Sistema FIESC. Santa Catarina, Gestão 2014-2018.  

 

 
Fonte: Relatório Gestão 2014 FIESC. 
 

É por meio dessa estrutura organizacional, que o empresariado deposita sua confiança 

na FIESC, agindo desde o sistema educacional, conversação com a classe trabalhadora, e tam-

bém desenvolvendo uma política industrial para o estado. 

A FIESC possui hoje 141 sindicatos, abrangendo aproximadamente 6,5 mil indústrias, 

colocando a entidade como uma das federações com maior número de sindicatos filiados no 

Brasil. Segundo a Federação, associados aos sindicatos patronais e a FIESC, as indústrias 

ganham força e representatividade para competir. Com o objetivo de promover o associativismo 

empresarial, “a Assessoria de Desenvolvimento Associativo - DEA da FIESC trabalha pelo 

aperfeiçoamento da gestão sindical, promovendo palestras, encontros e cursos de capacitação, 

além de elaborar e promover projetos de desenvolvimento sindical e promoção associativa para 

os sindicatos patronais da indústria” (FIESC, 2016). 
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 Apesar disso, segundo Hans Bethe, Presidente do Sindicato dos Indústrias Metalúrgicas, 

Mecânicas e do Material Elétrico de Blumenau, há uma resistência por parte de alguns 

empresários a aglutinação, sendo essa representada pela FIESC. Para ele, o empresário deve 

ver que tanto sindicato, como Federação, precisam ser a primeira e principal referência na busca 

de soluções para a empresa e mundo dos negócios. Para o Presidente do Sindicato das Indústrias 

Gráficas do Oeste de Santa Catarina, Cidnei Luiz Barozzi, o empresário deve entender que o 

sindicato da sua categoria é a porta de entrada dos produtos e serviços do sistema FIESC1. 

 Além disso, a FIESC conta hoje com 4 principais desafios para a prática sindical, 

conforme por ser visto no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Principais Desafios ao Associativismo - FIESC, Santa Catarina, Gestão 2014-
2018.  

 

 
Fonte: Site FIESC, elaborado pelo autor. 

 

 Hoje o principal desafio da FIESC é gerir um modelo autossustentável. Para isso criou 

a Unidade de Competitividade Industrial - COI, que tem como função coordenar as ações e 

projetos, visando à representação institucional e a prestação de serviços nos temas relacionados 

ao meio ambiente (FIESC). Existe uma forte preocupação da entidade em atender os desafios 

dos sindicatos patronais, promovendo o crescimento e estimulando o desenvolvimento 

industrial por meio de suas práticas institucionais.  

Para isso, a FIESC trabalha como um aporte para os associados, oferecendo e 

disponibilizando uma série de vantagens aos filiados. Com o objetivo de fortalecer o 

associativismo empresarial, visando a integração dos sindicatos filiados à FIESC, a Federação 

oferece diversos serviços e convênios das Entidades da FIESC aos seus associados. O quadro 

                                                 
1 Entrevistas retiradas de Vídeo Institucional da Assessoria de Desenvolvimento Associativo FIESC. 

1
Sensibilizar a estrutura sindical para a importância de um 
modelo de gestão voltado à autossustentabilidade.

2
Promover a reflexão sobre os principais desafios do sindicato 
patronal da indústria.

3 Estimular a interação entre sindicatos e seus associados.

4 Ampliar a base de indústrias associadas aos sindicatos.

PRINCIPAIS DESAFIOS
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5 apresenta resumidamente as principais vantagens de ser associado à FIESC segundo a própria 

Federação. 

Quadro 5 - Principais Vantagens Associativismo - FIESC, Santa Catarina, Gestão 2014-
2018.  

 
Fonte: Site FIESC, elaborado pelo autor. 

 

 Além das vantagens listadas acima, a entidade conta ainda com a Unidade de 

Desenvolvimento Associativo, que visa compartilhar as boas práticas realizadas pelos 

sindicatos filiados à FIESC, fortalecer a representatividade industrial, por meio do estímulo ao 

associativismo. Assim, a FIESC em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo – FIESP, organiza a 1° edição do Prêmio Melhores Práticas Sindicais. Que tem como 

objetivo identificar, valorizar e incentivar as ações e projetos desenvolvidos pelos Sindicatos 

Patronais Filiados. O evento ocorreu dia 17 de novembro de 2016.  

A FIESC conta também com o Programa de Desenvolvimento Associativo, que é 

instrumento da Federação para aprimorar o ambiente dos negócios. Parte do programa oferece 

cursos de capacitação, entre eles estão: “Como evitar problemas trabalhistas? Como reduzir o 

custo da energia elétrica? Como pagar menos tributos? Como atender a fiscalização do 

trabalho?; Como prevenir problemas ambientais?; Como se preparar para o mercado 

internacional?; Como lidar com as NRs que mais impactam a Indústria?; Como fazer a gestão 

do SST na era do eSocial?” (FIESC, 2016). O intuito é dar ao empresário preparo para um 

ambiente dos negócios competitivo, além de promover as boas práticas entre líderes setoriais 

1
Defender e representar os direitos e interesses gerais da categoria e 
individuais das indústrias associadas

2 Estabelecer convênios ou contratos com órgãos públicos e/ou privados.

3
Acessar os serviços prestados pela FIESC e Entidades nos quatros 
focos de atuação: Ambiente Institucional, Educação, Tecnologia e 
Inovação e Qualidade de Vida.

4
Prestar informações para as indústrias associadas, auxiliando sua 
tomada de decisão.

5 Firmar contratos e convenções coletivas de trabalho.

6
Formular e apresentar propostas para melhorar a condição 
socioeconômica da região.

7
Atender consultas das indústrias associadas referentes a assuntos 
relativos ao setor.

8 Promover feiras, eventos e treinamentos.

VANTAGENS EM SER ASSOCIADO AOS SINDICATOS FILIADOS À 



70 
 

da indústria. O que percebe-se, é uma forte preocupação da entidade em reduzir custos, visando 

com isso um ganho de produtividade, tornando a indústria catarinense ainda mais competitiva 

no cenário interno e externo. 

Na tabela 8 a seguir, vemos os sindicatos patronais dos quais os membros da diretoria 

são filiados. Sendo dois ligados a metalurgia, um a madeira, um a construção civil e um do 

ramo de alimentos. 

 

Tabela 8- Filiação Sindical dos Membros Diretoria - FIESC, Santa Catarina, Gestão 2014-
2018.  

Cargo Nome Sindicato Cidade 
Presidente Glauco José Côrte Conselho CNI  Brasília 

1º Vice-Presidente 
Mario Cezar de 

Aguiar 
Sindicato Indústrias Construção Civil 

Florianópolis 
Florianópolis 

Dir. 1º Secretário Edvaldo Angelo 
       Sindicato Indústrias Metalúrgicas,  

Mecânicas e Material Elétrico de Timbó 
Timbó 

Dir. 2º Secretário Cid Erwin Lang 

Sindicato das Indústrias de Serrarias,  
Carpintarias, Tanoarias, Madeiras 

 Compensadas e Laminadas, Aglomerados e 
Chapas de Fibras de Madeira de 

Blumenau 

Blumenau 

Dir. 1º Tesoureiro Alfredo Piotrovski 
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas,  

Mecânicas e do Material  
Elétrico de Tubarão 

Tubarão  

Dir. 2º Tesoureiro Egon Werner 
Sindicato da Indústria do Trigo no  

Estado de Santa Catarina 
Joaçaba  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados na Internet. 

4.6 Relevância Regional 
 

 O estado de Santa Catarina possui 7 principais regiões de concentração industrial. 

Conforme figura 1, vemos que as regiões Norte, Oeste, Planalto Serrano e Sul são menos 

diversificadas e concentram-se em setores pouco tecnológicos, como alimentar, madeireiro e 

moveleiro. As regiões Nordeste e Vale do Itajaí, desenvolvem uma indústria de base tecnológica 

mais dinâmica, além de diversificar em mais segmentos, como metalurgia, máquinas e 

equipamentos, material elétrico, autopeças, têxtil, plástico, vestuário, etc. A região Sudeste, que 

compreende a capital do estado destaque-se por sua indústria tecnologia. Ao mesmo tempo que 

a indústria de Santa Catarina parece ser diversificada, ela é especialmente especializada 

regionalmente. 

 

Figura 2– Classificação das Regiões de Santa Catarina, pela FIESC. Santa Catarina, 
Gestão 2014-2018.  
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Fonte: Relatório 2015 FIESC, p. 14 

 

Com relação a relevância regional na formação dos presidentes da entidade, conforme 

tabela 5, observa-se que Celso Ramos foi o representante da direção por 12 anos, intercalando 

em alguns momentos com a vida pública. Bernardo Wolfgang Werner foi o presidente com mais 

tempo na direção da FIESC, permaneceu por 15 anos seguidos. Milton Fett ficou à frente da 

Federação por 6 anos, e atualmente Glauco Corte está na presidência por duas gestões 

consecutivas. Ambos industrias das cidades de Blumenau e Florianópolis. 2 representando setor 

madeireiro, 3 setor têxtil, 2 metalurgia, 1 setor tecnologia e atualmente do setor cerâmico. 
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Tabela 9 - Presidentes da FIESC e Segmentos Empresariais por Região. Santa Catarina,  

Período 1950-2017.  

Presidente Gestão FIESC Segmento Empresarial Região 

Celso Ramos 1950-1960/1964-1966 Madeireira Florianópolis 
Guilherme Renaux 1962-1966 Têxtil Blumenau 
Carlos Cid 1968-1971 Têxtil Blumenau 
Bernardo Wolfgang Werner 1971-1986 Metalurgia Blumenau 
Milton Fett 1986-1992 Madeireira Florianópolis 
Osvaldo Douat 1992-1999 Têxtil Joinville 
José Fernando Xavier Faraco 1999-2005 Tecnologia Florianópolis 
Alcantaro Corrêa 2005-2011 Metalurgia Blumenau 
Glauco José Côrte 2011-2017 Energia, Cerâmica Florianópolis 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados na Internet. 

 

Atualmente, a FIESC está presente em cada região do estado catarinense, através de 

suas 16 vice-presidências regionais, implanta diretrizes através da estrutura apresentada na 

figura 2. 

 

Figura 3 – Vice-Presidente Regionais - FIESC, Santa Catarina, Gestão 2014-2018.  

 

 

Fonte: Relatório FIESC 2015, p. 21 
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Juntamente com os vice-presidentes de cada regional, a FIESC conta ainda com a 

presença de 25 diretores. Em sua grande maioria são presidentes de algum sindicato patronal, 

conforme por ser visualizado no gráfico 6, e representam também uma das regionais ilustradas 

acima. A representação é muito importante nesse processo para fazer política estratégica de 

desenvolvimento região. Nos termos de Gramsci (2006), o vínculo orgânico entre os 

intelectuais e a classe social que eles representam, aparecem essencialmente nas atividades que 

exercem no seio da sociedade civil e da sociedade política. 

 

Gráfico 6 – Filiação Sindical dos Membros da Diretoria da FIESC, Classificados por 
Região - FIESC, Santa Catarina, Gestão 2014-2018.  

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados na internet. 

 

 Vemos aqui a predominância na região Sudeste, onde ocupa 33% dos membros diretores 

da FIESC, seguida do Sul e Vale do Itajaí com 21%. Com menor percentual segue Oeste 13%, 

Nordeste 8% e por fim o Norte com 4%.  

  Buscando a importância de cada regional para os interesses da FIESC, é pertinente 

observar em quais ramos produtivos estão inseridos os vice-presidentes de cada região. 

 

Tabela 10 - Vinculo Empresarial Vice-Presidentes Regionais - FIESC, Santa Catarina, 
Gestão 2014-2018.  

8%
4%

13%

33%

21%

21%

Filiações Sindicais da Diretoria por Regionais

Nordeste Norte Oeste Sudeste Sul Vale Itajaí

Região Vice-Presidentes Empresa/Ramo Empresarial Cidade 
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados na Internet. 

 

 Observa-se uma forte ligação com negócios imobiliários dos membros diretores, 

revelando pouca relação com setores mais tecnológico no estado. Desse modo, a composição 

da diretoria acaba relevante para mediar o grau de participação de cada região dentro da FIESC. 

  O partido político cumpre um importante papel na esfera da sociedade civil, exercendo 

uma função orgânica no seio do Estado, que é esfera da sociedade política. Assim, a tabela 11 

apresenta os nomes dos diretores, por região e filiação partidária, como instrumento de análise 

desse papel orgânico exercido pelos partidos por meio dos diretores coligados. 

 

Tabela 11 – Diretores FIESC, por Filiação Sindical, Partidária e Região Atuante, Gestão 2014-2018. 

Nome Sindicato Partido Região 

Alto Uruguai 
Álvaro Luis de  

Mendonça 
Laefe Ind. de Mov. e Equipamento - Mobiliário Concórdia 

Alto Vale do 
Itajaí 

Lino Rohden Rohden – Marcenaria Salete 

Centro-norte Gilberto Seleme Madeireira Seleme - Madeira Caçador 

Centro-oeste 
Márcio Luís Dalla 

Lana 

Triton Maquinas Agrícolas, Triton Fertilance Maquinas Agrícolas - Máqui-
nas e Equipamentos Luzerna 

Extremo Oeste Astor Kist Conak Construções e Empreendimentos - Construção Civil 
São Miguel do 

Oeste 

Foz do Rio 
 Itajaí 

Maurício Cesar Pe-
reira 

Lucater Locação e Manutenção de Equipamentos - Máquinas e Equipamen-
tos 

Rio de Janeiro 

Litoral Sul Michel Miguel 
Irmãos Miguel - Construção Civil, 

 Revelux Revestimentos de Luxo - Cerâmica 
Tubarão 

Norte-nordeste Evair Oenning 

TFT Participações e Negócios Imobiliários, Colina Verde Imóveis, 
Empreendimentos Imobiliários - Imóveis e Negócios Imobiliários 

Granaco Fundição - Ferro e Aço 
Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos - Calçados 

Joinville 

Oeste 
Waldemar Antônio 

Schmitz 

Jjg Imóveis, Imobiliária e Arquitetura Constrular, Innova Arquitetura, Flo-
restal Pinhal - Imóveis e Negócios Imobiliários 

Serraria Pinhalzinho - Serrarias 
Serpil Móveis, Móveis Princesa Oeste - Mobiliário 

Sertransp Transportadora - Transporte 

Região Cha-
pecó 

Planalto Norte Arnaldo Huebl 
Móveis Weihermann, Combine Decorações - Mobiliário, A. M. Administra-

dora de Bens - Aluguel de Imóveis 
São Bento do 

Sul  

Serra  Israel José Marcon 
Blue Forest Industria e Comercio, Boa Esperança Indústria Comércio e Ex-

portação de Madeira - Madeira 
Lages 

Sudeste Tito Alfredo Schmitt Pirâmide Artefatos de Cimento Comercio e Industria Eireli - Construção Florianópolis  

Sul Diomício Vidal Modal - Vestuário Criciúma 

Vale do Itajaí 
Ronaldo Baumgarten 

Júnior 

Bsz4 Participações - Aluguel de imóveis 
Bisanzio Participações - Loteador de Terra 

Baumgarten Gráfica Ltda - Gráfica 
Blumenau 

Vale do Itajaí 
Mirim 

Ingo Fischer 

Atual Empreendimentos Imobiliários, Fischer Empreendimentos e Incorpo-
radora, Atual Empreendimentos Imobiliários - Construção  

Fischer Fiação e Tecelagem - Têxtil 
Irmãos Fischer - Eletrodomésticos 

Brusque 

Vale do Itapocu Célio Bayer Tecnovali - Tecnologia Jaraguá do Sul 
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Adalberto Roeder  Associação Empresarial do Médio Vale do Itajaí   Vale do Itajaí 

Albano Schmidt  Sindicato da Indústria de Material Plástico de Santa Catarina   Nordeste 

Aldo Apolinário 
João  

Sindicato da Indústria de Calçados de Criciúma   Sul 

Alexandre d'Ávila 
da Cunha  

Sindicato das Indústrias de Informática de Santa Catarina   Sudeste 

André Armin Ode-
brecht 

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico De 
Rio Do Sul 

  Vale do Itajaí 

Bárbara Paludo  Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Chapecó   Oeste 

Carlos Júlio Ha-
acke Júnior 

Sindicato da Indústria da Construção de Balneário Camboriú    Vale do Itajaí 

César Murilo Barbi Secraso   Sudeste 

Charles Alfredo 
Bretzke  

Sindicato das Indústrias da Alimentação de Jaraguá do Sul PDT Vale do Itajaí 

Charles José  
Postali  

Associação Brasileira da Indústria Gráfica   Sudeste 

Conrado Coelho 
Costa Filho Gior-
dan Heidrich 

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de 
Florianópolis 

  Sudeste 

Henrique de Bastos 
Malta 

Informação não encontrada DEM   

Ida Áurea Da 
Costa 

Sindicato da Indústria da Pesca de Florianópolis   Sudeste 

José Sylvio Ghisi Sindicato da Indústria da Construção Civil do Sul Catarinense PDT Sul 

Olvacir José Bez 
Fontana 

Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Criciúma   Sul 

Osni Carlos Ve-
rona 

Sindicato da Indústria Madeireira e Moveleira do Vale do Uruguai  DEM Oeste 

Osório Dal Bello Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados de Santa Catarina PP Sudeste 

Otmar Josef Müller Sindicato Das Indústrias De Cerâmica de Criciúma   Sul 

Pedro Leal da Silva 
Neto 

Sindicato Patronal Têxtil de Rio do Sul PSD Vale do Itajaí 

Roberto Marcon-
des de Mattos 

Sindicato da Industria de Material Plástico no Estado de Santa Catarina   Nordeste 

Rogério Pedro 
Mendes 

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico de Ca-
ravaggio 

PR Sul 

Vianei Amilcare 
Zappellini 

Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário de Rio Negrinho   Norte 

Volmir Antônio 
Meotti 

Sindicato das Indústrias de Alimentação do Extremo Oeste   Oeste 

Walgenor Teixeira Sindicato das Industrias Gráficas de Rio do Sul PP Vale do Itajaí 

Wanderley Zunino Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de São João Batista PPS Sudeste 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados no portal do Tribunal Superior Eleitoral e FIESC. 

 

Vemos que os diretores das regiões Norte e Nordeste não possuem filiação partidária, o 

oeste possui (1) DEM, a região Sudeste (1) DEM, (1) PP, (1) PPS. A região Sul (1) PDT, (1) 

PR, Vale do Itajaí (1) PDT, (1) PP (1) PSD. A diversificação é composta por 6 partidos, mas em 

nenhuma das regiões teve mais de dois filiados ao mesmo partido. 
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4.7 – Síntese Conclusiva 

 
Uma breve análise da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, mostra que 

entender sua organização é imprescindível para compreender o comportamento da classe em-

presarial, uma vez que ocupa um papel central como interlocutor do governo e empresariado. 

A FIESC é uma entidade chave na relação entre estado e esfera privada, desde sua fundação os 

seus dirigentes mantiveram uma colaboração muito estreita com as autoridades governamentais. 

Sua história confirma o modelo corporativista de representação da classe empresarial no Brasil, 

revelando o nível de importância da entidade na formulação de política industrial no estado 

catarinense. A Federação é a organização de ponta do empresariado industrial, a mais influente 

junto à sociedade civil e as instâncias públicas, e principalmente tem poder em controlar recur-

sos importantes com o lema do desenvolvimento industrial do estado. 

Os cargos da diretoria, e em especial, da presidência dizem um pouco da conduta da 

entidade no planejamento e execução de suas ações. A presidência e grande parte da diretoria 

da FIESC é concentrada no poder de duas grandes regiões, Florianópolis e Blumenau. Desde 

sua fundação, a 66 anos, o cargo de presidente da Federação foi ocupado por apenas 9 dirigentes. 

Isso deve-se ao fato de alguns nomes permanecerem a frente do cargo por duas ou mais gestões. 

Os empresários que fizeram parte da presidência da FIESC, atuavam em setores mais 

tradicionais da indústria, como ramo têxtil, metalurgia e madeireira. A fase tecnológica da 

FIESC foi resgatada na gestão de José Fernando Xavier Faraco. De todo modo, tanto o 

segmento empresarial, como a região de atuação do empresário são altamente concentrados. 

Dado que a política cria a possibilidade de manobra na sociedade, a classe empresarial 

conduz suas ações, a fim de alcançar suas metas mediante negociação com o ambiente público. 

Na história de Federação vemos um alinhamento com a âmbito federal, fundindo por vezes seus 

interesses comuns. A força de ação do empresariado ocorre por meio da pressão da classe ao 

governo, ou até mesmo dentro de um partido político. O partido político exercendo uma função 

seio do estado, cumpre com seu papel orgânico na sociedade. Conforme resultados apresentados, 

parte da diretoria atual da FIESC possui um alinhamento a algum partido político, sendo 35% 

dos membros com partido, filiados ao PP. 

As associações empresariais permitem aos associados um diálogo mais forte com o 

governo, dando poder ao empresariado junto à esfera política, e vantagens econômicas. 

Buscando atender os objetivos da classe, as associações empresariais dão coerência aos 

interesses do capital mediante formato de projetos político-econômicos. No Brasil, onde a 
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presença do governo é historicamente relevante na condução das dinâmicas do mercado, seja 

por meio de políticas monetárias, fiscais e trabalhistas, o associativismo empresarial se fortalece, 

procurando em suas ações influenciar essa interação com a esfera pública. 

A FIESC tem uma forte preocupação com o nível de produtividade industrial, e por meio 

de projetos cooperativos entre parcerias, visa alcançar a transferência de tecnologias inovadoras, 

identificação de oportunidades, aperfeiçoamento da gestão pela inovação, etc.  A Federação usa 

como estratégia de fomento a indústria, trabalhar em sintonia com as necessidades regionais, 

atualizando projetos e programas de inovação, assegurando aos associados consultorias, 

capacitação e informação estratégica, adequadas as empresas. 

Dentro dos resultados observados, a FIESC continua sendo um espaço privilegiado para 

a classe empresarial exercer seu poder de ação em busca de seus interesses particulares. A Fe-

deração desempenha um papel central para a organização dos interesses do empresariado in-

dustrial. Sua estrutura corporativa tornou-a mais forte, e dentro do sistema FIESC está inserida 

em todas as rotas do estado. 
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5 Considerações Finais 

 

 Ao longo deste trabalho, foram levantadas algumas questões centrais a respeito do papel 

do Estado na condução das relações sociais, ressaltando o caráter econômico e político que esse 

desenvolve com a classe empresarial. 

 Como ao final dos capítulos 2, 3 e 4 foram elaboradas sínteses conclusivas, destacando 

os pontos centrais das análises efetuadas acerca de cada um, está conclusão se limitará a 

explanar as conclusões gerias. Nesse sentido buscando responder a pergunta que norteia os 

objetivos desse estudo, quanto estrutura e articulações políticas do empresariado catarinense, a 

partir da FIESC, recorreu-se a uma análise histórica da Federação. 

 Levando em consideração que o Estado brasileiro era uma das pontas do tripé do 

desenvolvimento nacional, trabalhar em conjunto com a classe empresarial era um desafio 

particular a ser atendido, uma vez que a classe protagonizava interesses antagônicos como 

classe, dentro dos vários segmentos empresariais. Por hora as políticas de governo caminhavam 

em prol do desenvolvimento da indústria nacional, em outros manteve-se atrelada em atender 

as pressões internacionais. Devido às fortes oscilações da economia brasileira durante o período 

histórico analisado, o empresário nacional perdia mercado frente aos conglomerados 

internacionais que se instalavam no Brasil e por meio da sua influência, conduziam a outra 

ponta do tripé. Essa relação de dependência do capital externo e financeiro, aprofunda-se na 

década de 1990 e 2000. Ao setor industrial cabia articular-se conjuntamente para se fortalecer 

como classe e por meio de ações influenciar a esfera governamental. 

O estudo de Dreifuss a respeito do golpe militar de 1964, revela que muitos órgãos 

oficiais de representação perderam seu poder na sociedade durante a ditadura, no entanto 

durante o período autoritário, a FIESC foi um importante interlocutor entre o poder público e 

empresariado, na procura de soluções para as demandas da indústria. Por meio de suas ações, 

hoje ocupa uma posição central na conduta de política industrial para o estado de Santa Catarina. 

Visando atender dentro de sua estrutura a classe empresarial catarinense, fortalecendo a visão 

de que o estado precisa da sua indústria para se desenvolver e crescer, consolida-se como um 

dos mais importantes atores políticos. Gramsci em sua análise sobre o papel dos intelectuais 

orgânicos na sociedade, descrevera que o empresário capitalista cria consigo o técnico da 

indústria, o cientista da economia política, o organizador de uma nova cultura. Para ele o 

empresário cumpre o papel de organizador dos homens, dando a eles confiança. Tal 

demonstração de ação pode ser representada na FIESC, pois é ela que cria condições necessárias 

para a própria expansão da classe. 
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Conforme a visão de que desenvolvimento das forças produtivas ocorre no espaço 

econômico e político, a FIESC procurou dentro de sua história usar das relações ideológicas 

uma forma de controlar as relações de produção da indústria. Segundo Poulantzas, a inserção 

de uma ideologia dominante na sociedade ocorre por meio dos aparelhos ideológicos do Estado. 

Onde podem ser presentados por associações de classe, como é o caso da FIESC. Tendo na 

reprodução do capital uma forma de relação social subordinada ao ciclo produtivo e da luta de 

classes, estabelecer no seio do Estado um espaço de ação ideológica permitiu a Federação 

catarinense uma postura de agente decisório no processo de decisão, sobretudo no que diz 

respeito às políticas econômicas em favorecimento da classe no estado. Como classe polarizam 

alguns dos seus interesses específicos transformando seus próprios interesses econômicos em 

interesses políticos. Exemplo disso são os pactos acordados com chefes de governo pela 

competividade do setor e redução dos custos trabalhistas. 

A entidade lutou ativamente pelo alcance de sua representatividade, fortalecendo a cada 

diretoria o contato com o setor público. Por diversas gestões seus membros também tinham 

particular influencia no estado, seja de maneira direta como chefe de estado, ocupando cargos 

em secretárias e conselhos, e/ou ainda por meio da filiação partidária. Conforme teoria de 

Gramsci, o partido político cumpre um importante papel na sociedade, pois exerce uma função 

orgânica no seio do Estado. Nos países capitalistas avançados, onde a sociedade civil é mais 

complexa e organizada, o partido político torna-se a instituição capaz de estimular a formação 

de uma vontade coletiva como um órgão de manifestação pública. A entidade firmou importante 

vínculo com determinados partidos político, e hoje dos membros diretores filiados a um partido, 

mais de 30% das filiações é ligada ao Partido Progressista (PP). 

Desenvolvendo relatórios de política industrial a ser colocada em prática e participando 

de projeto de desenvolvimento, conquista atenção junto a esfera federal. Mas além da condução 

política de suas ações, a FIESC buscou por meio de todos os serviços ofertados, conduzir suas 

demandas para as demais classes da sociedade. Encabeçou campanhas contra aumentos tribu-

tários, levou o nome da indústria catarinense para outros países por meio de sua iniciativa ao 

comercia exterior. Presta serviço de política econômica para o governo do estado, assim como 

é atuante com as diretrizes da CNI. Capacita industriais e trabalhadores por meio de cursos 

profissionalizantes e palestras, além de firmar na última gestão uma aproximação com o ambi-

ente universitário, seja por meio de pesquisas e estudos colaborativos, como também inserção 

de novos profissionais no mercado de trabalho. Suas atuais demandas visão a inovação, gerando 
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competitividade à indústria, pois tem na desindustrialização uma das principais pautas de pre-

ocupação. 

Posto isto, a Federação consolida-se como o mais importante canal de representação 

entre o empresariado industrial e o governo. Estabelecendo dialogo com âmbito federal e 

estadual, dá confiança aos seus filiados. Portanto, a FIESC desempenha um papel central para 

a organização dos interesses de classe devido sua forte estrutura corporativa. 

A FIESC ocupa um papel central para a classe industrial catarinense, portanto, como 

sugestão para pesquisas futuras procurar identificar dentro da estrutura se toda a classe é 

atendida por suas ações. Qual a importância dada pela Federação ao comercio exterior como 

forma de competitividade à indústria? Qual a relação da FIESC com o ambiente educacional e 

universitário? Qual é a relação e aproximação com a mídia? Quais suas ações visando uma 

indústria mais sustentável? Por fim analisar a interferência partidária dentro da entidade por 

seus diretores, observando se a conduta da Federação corresponde a alguma política partidária 

e vice versa. Essas são questões que o presente trabalho levanta e que seriam necessários mais 

estudos para responde-las. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 

Anos Ações Realizadas pela FIESC, ano 2011 a 2015 

2011 

O Conselho das Federações Empresariais junto do governador Raimundo Colombo assinou o pacto pela competitividade.  
Lançamento do estudo “Diretrizes para uma nova Política Industrial Catarinense” à Secretaria de Estado da Fazenda. 
Criação do Comitê Estratégico para Logística Reversa, Comitê de Mineração e novos presidentes para as Câmaras Tributária, Construção, Energia, Panificação, 
Transporte e Logística e Têxtil. 
Iniciativa do Fórum Industrial Sul, formado pela FIESC, FIEP e FIERGS, pela melhoria na infraestrutura logística da região. 

Liderança nas negociações com as federações de trabalhadores sobre o reajuste do salário mínimo regional. 

Ministrados sete módulos no âmbito do Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA), dois painéis sobre o papel das entidades de representação para o au-
mento da competitividade. 
Participou em Brasília, ao lado da CNI, do Plantão Legislativo para mostrar os projetos que impactam na competitividade da indústria. 

Liderança na internacionalização das empresas catarinenses, por meio de visitas na Alemanha, Argentina, Bélgica, China, Croácia, Emirados Árabes Unidos, 
República Checa, Romênia, Taiwan e Turquia. 

Receberam 20 delegações diplomáticas de Argentina, Áustria e Finlândia. 

Lançamento da Agenda Legislativa, Desempenho e Perspectivas da Indústria, Diagnóstico do Setor Exportador, Guia da Indústria, Santa Catarina em Dados e o 
Sistema FIESC: um olhar para o futuro catarinense. 

Entregou ao ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, pedido de apoio para o projeto PLATIC II (Plataforma de Tecnologia da Informação e Comunicação de 
Santa Catarina). 

2012 
O Fórum Industrial Sul, formado pela FIESC, FIEP e FIERGS, lançou o estudo Sul Competitivo, definindo pontos para aumentar a competitividade dos três esta-
dos. 
Lançamento do quinto estudo sobre as obras do trecho Sul da BR-101. 
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Realizou a 2ª edição da Powergrid Brasil, feira e congresso técnico de energia. 
Realizou campanha institucional de valorização da indústria, sob conceito “a indústria transforma sua vida”. 
Por meio do Fórum Estratégico da Indústria Catarinense, realizou dois encontros para debater temas prioritários para o desenvolvimento do Estado e da indústria, 
como educação, tributação, desindustrialização, investimentos, infraestrutura e competitividade. 

Instituído o Conselho de Economia, órgão colegiado, de natureza consultiva para a entidade no posicionamento de assuntos relacionados à competitividade. 

Encaminhou 60 negociações coletivas entre o setor industrial e as federações de trabalhadores. 

Promoveu 27 seminários e encontros de negócios que aproximaram indústrias aos mercados da Ásia, Europa, América Latina e América do Norte. 

Foi à sede da BMW na Alemanha reforçar o interesse em sediar a empresa e colocar à disposição a estrutura do Sistema FIESC. 

Realizou dois encontros em Brasília para definir estratégias de desenvolvimento para o estado. 
Reuniu os deputados estaduais e a bancada federal, para lançamento da Agenda Legislativa da Indústria.  

Lançou Santa Catarina em Dados, Desempenho e Perspectivas da Indústria Catarinense, Análise do Comércio Internacional, Guia da Indústria, Guia de Profi 
ssões Industriais, Sul Competitivo, Processo de Desindustrialização em Santa Catarina, além da Agenda Legislativa. 

Ampliação do Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias. 

Realizou seis painéis para avaliar os segmentos industriais com maior potencial de desenvolvimento a longo prazo. Os eventos integram o Programa de Desenvol-
vimento Industrial de Santa Catarina. 
Promoveu encontros de integração com a Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), com o Ministério Público de Santa Catarina e com o Tribunal Regio-
nal do Trabalho (TRT/SC). 

2013 

Lançamento do PDIC -  Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense. 
Criação da Assessoria de Comunicação e Marketing (Comar). 
Por meio do Fórum Industrial Sul , tratou  do atraso nas obras do contorno viário da Grande Florianópolis e da BR-101. 
Manteve contato constante com o ministro do Trabalho, mobilizando pela aprovação do projeto de lei que regulamentaria a terceirização e pelo fim da multa extra 
de 10% do FGTS. 

Representantes do COFEM e das centrais sindicais laborais entregaram ao governador Raimundo Colombo proposta de consenso para atualizar o piso regional de 
SC.  

Junto com a Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) promoveram encontros de integração em Chapecó, Blumenau e Joinville. Nos eventos foram deba-
tidas a importância social da educação e da formação profissional, melhoria da comunicação entre o setor empresarial e o Judiciário. 

Em parceria com o movimento Todos pela Educação promoveu o intercâmbio e a cooperação sobre o tema para o compartilhamento de conhecimentos e a trans-
ferência de experiências. 
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2014 

Foram realizadas 100 ações entre reuniões, cursos e encontros, dos quais participaram presidentes e secretários-executivos dos 139 sindicatos de indústria filiados. 

Entregou aos candidatos ao governo e ao Senado, a Carta da Indústria, documento que listava os principais entraves ao crescimento econômico do Estado, pro-
pondo 126 ações de melhoria. 

Lutou, juntamente com a CNI, pela simplificação do sistema tributário para garantir mais competitividade à indústria. 

Por meio do Fórum Parlamentar Catarinense reforçou a atuação conjunta da FIESC e dos deputados federais e senadores. O tema infraestrutura foi eleito como 
pauta prioritária para o desenvolvimento do Estado.  

O Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense (PDIC 2022) apresentou as rotas de crescimento para diversos setores. Mais de 1,7 mil lideranças e espe-
cialistas de todo o estado debateram o futuro dos segmentos agroalimentar, cerâmica, construção civil, economia do mar, energia, indústrias emergentes, metalme-
cânico, metalurgia, móveis e madeira, plástico, químico, tecnologia da informação e comunicação, têxtil e confecção e saúde.  

Câmara da Indústria da Moda debateu ações contra a pirataria em SC negócios para fornecedores do setor. 
Cobrou do Ministério da Agricultura uma solução para os problemas decorrentes da falta de fiscais nos portos e frigoríficos catarinenses. 

Fórum Industrial Sul, formado pela FIESC, FIEP e FIERGS, confirmou a demanda por mais gás na região. 

Liderou no Japão uma comitiva à International Food and Beverage Exhibition, a maior feira de alimentos e bebidas da Ásia.  
Posicionou-se contra a elevação média de 22,6% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores catarinenses, definida pela ANEEL. 

2015 

Participou ativamente da 33ª edição do Encontro Econômico Brasil−Alemanha, em Santa Catarina. 
Foram lançadas 170 ações no âmbito do Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA).  
Foram realizados cursos, treinamentos e palestras em áreas como tributária, trabalhista, gestão e inovação. 

Foi a maior delegação no  Encontro Nacional da Indústria (ENAI) realizado Brasília, contando com 90 industriais, dirigentes e executivos de sindicatos. 

Lançamento dos livros: FIESC 65 anos: o passo à frente da indústria catarinense, A visão da indústria: na voz de seus líderes e Presidentes da FIESC: história dos 
líderes da indústria catarinense. 

Obtiveram junto com a Sindimadeira de Caçador, decisão judicial coletiva que libera máquinas antigas seguras de seguir a Norma Regulamentadora 12 (NR-12), 
que trata de segurança no trabalho. 
Campanha da FIESC valorizou os parlamentares que votaramaa favor da terceirização. 
Junto com o governo do estado criaram a Investe SC, agência de atração de investimentos que tem o objetivo de preencher elos faltantes nas cadeias produtivas da 
indústria do estado. 
Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense (PDIC) concluiu 15 das 16 rotas de crescimento setorial. 
Fórum Parlamentar Catarinense reforçaram a defesa de uma agenda para criar um ambiente favorável à retomada da economia e evitar qualquer medida que au-
mente a carga tributária. 
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Lançou a Agenda da Indústria para Infraestrutura e Logística, que mostra as demandas catarinenses na área, com destaque para as rodovias BRs 282, 163, 158, 
153, 470 e 101. 

Atuou junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) contra a elevação nas tarifas de energia elétrica no estado. 

As Câmaras especializadas e os Comitês acompanharam de perto as mudanças na área tributária e em legislações estaduais e federais. 

O Conselho das Federações Empresariais Catarinenses (COFEM) lançou a campanha Marcha pelo Futuro. 

Com outdoors em todas as regiões do estado, foi realizada campanha contra o retorno da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). 

Para fortalecer as ações regionais de comunicação, realizou encontros com a imprensa em Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis e Joinville. 

Organizou missões empresariais e levando as indústrias de Santa Catarina e de outros estados a feiras internacionais. 



 
 
 


