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I. INTRODUCAO

A realidade econômico-politica brasileira e mundial, na
atual d~cada de 1980, vem apresentando uma dinâmica distinta da
quela do periodo p6s-segunda guerra mundial, entre as d~cadas de
1950 e 1970.

No âmbito econômico, as sociedades vem enfrentando os
efeitos das contradições das pOliticas e prãticas econômicas de
d~cadas a~teriores. Como bem analisou G. M~ller (1986), as socie
dades "enfrentam agora problemas de profundidade e de gravidade
inimaginãveis hã uns 10 ou 15 anos atrãs. Alterações no comport~
mento do ciclo (rãpidos stop-and-go); elevados niveis de inflação
e desemprego; deflação com desemprego; processos crônicos de ins
tabilidade monetãria e financeira - são alguns dos itens que fa
zem parte de uma nova agendall

• Tamb~m os processos de oligopol!
zação e internacionalização da economia mundial, a intervenção do

r

Estado nio s6 como regulador como tamb~m produtor, são fatos anti
gos que hoje adquirem novas conformações e moldam uma nova reali
dade.

No âmbito pOlitico, para citar uma unica questão, temos
o processo de redemocratização que ocorre na Argentina e no Brasil,
trazendo incertezas e grandes disputas por parte dos vãrios gr~
pos sociais, que se rearticulam em luta por maior participação e
maior controle nas estruturas de poder. No âmbito t~cnico - prod~
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tivo, a rápida evolução das novas tecnologias, como a informática,
provocando mudanças nos sistemas de produção, nas relações traba
Thistas e nos padrões de competição das empresas. No âmbito so
cio-cultural, emergem os movimentos sociais reivindicatórios, os
novos valores na esfera do trabalho, da familia, da cultura e das
relações sociais~

Toda esta nova dinâmica compoe um quadro de extrema com
plexidade e de dificil compreensão para os dirigentes das empr!
sas. A gestão dos negócios e, especialmente, a formulação e im
plementação das estrategias empresariais passam a adquirir novas
facetas ~ a exigir novas abordagens.
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1.1. OBJETIVOS DO ESTUDO

A literatura estabelecida na area ~e estrat~gia empr!
sarial tem enfatizado a necessidade de os dirigentes empresariais
analisarem o ambiente externo ã empresa como ponto de partida p~
ra a formulação e implementação de estrat~gias de adaptação a es
te ambiente, que possibilitem alcançar os objetivos de expansaQ,
lucratividade e rentabilidade.

No entanto, parece-nos que as metodologias e t~cnicas
elaboradas para auxiliar e orientar os dirigentes empresariais ne~
ta tarefa têm pouca utilização na prática empresarial, devido ao
fato de se limitarem a abordagens formais, descritivas, estáticas
e a-historicas, incapazes de apreender os principais
tes da dinâmica economico-politica brasileira nesta
1980.

con~icionan
d~cada de

Deste modo, em função nao so de nossa observação, como
tamb~m, e principalmente, da nossa prática profissional em empr!
sas de setores dinâmicos, notamos uma tendência de crescente insa
tisfação por parte dos dirigentes empresariais com o instrumental
de planejamento estrat~gico apresentado pela literatura estabele
cida. A análise do ambiente externo passa, então, a ser feita com
base na sensibilidade (feeZing) e na capacidade de análise e ju!
gamento dos dirigentes empresariais, baseadas em suas experiências
e nas informações coletadas atrav~s de meios diversos, como jo~
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nais, revistas especializadas, relat5rios
'"internos ou consultores especializados.

econômico-financeiros

Por outro lado, existe uma vasta literatura produzida
no Brasil na ãrea de Ciências Sociais (Economia, Sociologia, Ciê~
cia Politica etc.) que tem analisado a dinãmica econômico-politica
brasileira passada e atual, mas que também não parece estar sendo
utilizada pelas em~resas como instrumento de anãlise do ambiente
externo para a formulação das estratégias empresariais.

Diante dos fatos acima enunciados, ficam claras a opor
tunidade e a importãncia da realização de um estudo com o objeti
vo de analisar as caracteristicas gerais do processo de gestão es
t rat é ç i ca dos neg5cios no Brasil, na atual década de 1980. Ou se
ja, entender o processo de formulação e implementação de estraté
gias adotado pelas empresas lideres dos principais setores econo
m iço s do pais, no p e r f o do mais recente (1980-1986), com ênfase nos
meios utilizados para se ajustarem ãs principais c transformações
econômico-politicas recentes.

A partir de uma anãlise critica, que permita identifi
car as dificuldades enfrentadas pelos dirigentes empresariais e
as limitações das técnicas disponiveis para a gestão estratégica
dos neg5cios, torna-se também oportuna a proposta de uma. aborda
gem-metodolôgica para análise da dinámica econômico-politica bra

-sileira neste momento da "No va Re o iib l i ca ? , que sirva de base para
\

a elaboração de cenãfios futuros.
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Tambem procuraremos avaliar a possibilidade de incorp~
rar o conhecimento sobre a dinâmica econômico-politica brasileira
que está sendo gerado na área de Ciências Sociais. Acreditamos
que este conhecimento, que adota uma perspectiva histôrico-diale
tica de análise das forças que engendram e condicionam o surgime~
to de determinados padrões de transformação da realidade brasilei
ra, se for enquadrado na perspectiva do dirigente empresarial, p~
de contribuir para o desenvolvimento de instrumentos mais
zes de a n à l i se ambienta 1.

efica

·1

-.
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1.2. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

o presente e~tudo foi desenvolvido atrav~s de uma pe~
quisa documental e de entrevistas individuais; como meio de levan
tar as opiniões de diversos dirigentes empresariais, dos princ1
pais setores da economia, sobre temas que nos parecem retratar a
problemâtica estrat~gica das empresas no Brasil, na d~cada de
1980.

Os temas selecionados para tratamento na pesquisa foram
os seguintes:

A Intervenç50 do Estado na Economia

O que pensam os dirigentes empresariais sobre a intervenção do
Estado na economia?

· Como ex~ltcam, justificam ou criticam este fen6meno?

o Impacto das poZiticas Econômicas na Gest50 dos Negócios

. Como as politicas governamentais na ârea econ6mica impactam a
gestão dos negócios, na opinião dos dirigentes empresariais?

· Comb a~empresas enfrentam as seguintes questões: tecnologia e
automação; reserva de mercado e protecionismo~ capital estran
geiro; relações trabalhistas; novos padrões de competição.

Os Meios de Atuaç50 das Empresas junto ao Governo

· Qual o papel das Associações de Classe?
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· Que canais e meios de comunicação sao utilizados para influen
ciar as decisões governamentais e a opinião publica?

As Principais Quest5es poZitico-Institucionais no Momento AtuaZ

· Como as e~presas v~em hoje as seguintes questões: Constituinte;
Partidos Politicos; Forças Armadas; Poder Executivo; Legislat~
vo; Modelo de Desenvolvimento Econômico.

o Processo de Tomada de Decis5es Estratégicas

• Como se realiza o processo de tomada de decisões estrategicas?
Quais os niveis hier~rquicos envolvidos?

· Quais as fontes de informação e orientação consultadas?

Para a seleção dos dirigentes empresariais a serem en
trevistados, partimos dos seguintes parâmetros:

Dirigentes Empresariais

Pessoas ocupando cargos de direção (alta ger~ncia) nas empresas,
a saber: Presidentes, Vice-Presidentes, Diretores/Gerentes Divisio
nais ou Departamentais (Funcionais). A escolha destes niveis hie
r~rquicos decorre do fato de que são estes os que tomam as deci
sões estrategicas nas empresas (politica de investimentos e estra
tegias corporativas globais).

Empresas Lideres dos Principais Setores Econômicos

Emp·resas que fossem classificadas entre as cinco de maior fatura
mento nos seus respectivos setores ou subsetores. A classificação
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dos se to r e s u til iza da fo i a da p u b 1 ica ç,ão Ba 1a nço A nua 1 (Gazeta
Mercantil). A razão disto está em três fatores. Primeiro, porque
não pretendemos dar ênfase nas variáveis exclusivas e demasiada
mente especfficas de cada setor ou ~mpresa, mas sim captar as te~
dências gerais e mais significativas da problemát~ca estratêgica
das empresas em geral, independentemente dos setores onde atuam.
Segundo, porque a publicação Balanço Anual classifica 25 setores.,
que englobam todos os 28 classificados no IBGE, alêm de incluir
mais três setores (comêrcio, construção civil e finanças). E, te~
ceiro, porque utilizamos, como uma das fontes da pesquisa docume~

.'tal, a pu b 1 ic a ção Ba 1a n ço A nua 1, p a r a 1e va n t am e n t o das dec 1ara çõ e s
dos dirigentes empresariais, ã medida que julgamos ter esta publ!
cação um bom nivel de cobertura jornalistica sobre as questões es
tratêgicas relevantes das empresas.
Quanto ã seleção dos principais setores econômicos,escolhemos aqu~
les que julgamos serem os mais dinámicos da economia, onde estão
surgindo novos e distintos problemas estratêgicos a serem enfren

Jtados pelos seus dirigentes, a saber: Agropecuária; Alimentos; Hi
giene e Limpeza: Produtos Farmacêuti~os; Quimica; Na t e r í e l de
Transporte; Metalurgia; Autopeças; Têxtil; Informática; Eletroele
trônica; Finanças; Comunicação; Editorial; Serviços Empresariais;
(Agências de Propaganda; Empresas de Consultoria e de Pesquisa de
Marketing) e Construção Civil. /

o pr.esente estudo nao pretende realizar uma investig~
çao extensiva, nem dar uma abordagem quantitativa do universo to
tal de empresas existentes na economia brasileira. Partindo do
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objetivo desti estudo, que ~ traçar as caracteristicas gerais do
processo de gestão estrat~gica das empresas na IINova Republicall,
identificando as variãveis estrat~gicas criticas e as tend~ncias
futuras, decidimos por utilizar uma abordagem metodo16gica semelha~
te i~uela utilizada por Fernando Henrique Cardoso, em seu estudo
"Emp re sar i ad o Industrial e Desenvolvimento Ec on drn í co " (1963). Tal
abordagem foi assim expressa pelo autor:

110 crit~rio utilizado para caracterizar a mentalidade e
a ideologia dos empresãrios não foi o estatistico. Isto,
porque o estudo não ~ resultado de uma pesquisa de op!
nião na qual a amostragem rigorosa garante a segurança

"das generalizações. Pelo contrãrio, não ela~orei o tr~
balho a partir das opiniões dos empresãrios como refl~
xo de uma mentalidade econômica,mas procurei analisar
as condições estruturais que dão sentido a suas op!
niõese que explicam a variedade e a versatilidade de·
que se revestem na experi~ncia diãria dos empresarios.
A ~nfase interpretativa foi posta nos problemis de cria
ção de novas condições para a ação econômica.1I

Deste modo, pretendemos utilizar as opiniões dos diri
gentes empresariais cnmo ponto de partida para a anãlise da pr~
blemãtica estrat~gica das empresas, no Brasil nesta d~cada ~ 1980.

Para interpretar estas opiniões de modo a ultrapassar as apare~
cias dos discursos imediatos, devemos situã-las em um quadro ref~
rencial t e ô r í co , que permita identificar lias condições estruturais
que dão sentido ãs suas op i n t ô e s :", isto~, suas re lac õe s com as
outras forças s6cio-politicas. E, tamb~m, identificar IIOS probl~
mas de criação de novas condições para a ação econômica", ou seja,

I
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os fatores da dinâmica econômico-politica da IINova Repúblicall que
revelam tend~~cias de transformação futura na gestão estrat~gica
dos negôcios.

Esta abordagem metodo15gica tamb~m se aproxima daquela
utilizada por Eli Diniz (1978) para realizar sua pesquisa sobre a
ideologia do empres~rio nacional. Diz ela:

IIAo contr~rio da lôgica causal, que se pauta pelo teste
de hipôteses previamente formuladas e verificadas em s~
guida, atendendo a crit~rios estatisticos quantitativos,
nosso trabalho orientou-se pela lôgica da descobert~ is
to ~, basicamente, pela construção gradual de objeto da
investigação â medida mesmo que o prôprio trabalho de
campo se desenvolvia.1I

Com base nestes objetivos e considerações, a amostra
de empresas pesquisadas foi originada do seguinte trabalho: iden
tificamos as cinco maiores empresas dos tr~s principais subseto
res dos quatorze setores selecionados do Balança Anual e enviamos
uma carta dirigida ao Presidente destas empresas solicitando uma
entrevista (vide côpia da carta em anexo). Tamb~m enviamos ames
ma carta para v~rias outras empresas e personalidades, que julg~
vamos poderem contribuir com informações relevantes. No total, fo
ram enviadas 320 cartas.

Como. resultado final, foram realizada~ 94 entrevistas
(vide relação em anexo), sendo 58 com dirigentes empresariais (p~~
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sidentes, Vice-Presidentes, Diretores ou Gerentes), de 36 empr~
sas diferentes, em 25 subsetores de 14 setores da Balanço Anual;

(

7 entrevistas com representantes de órgãos ~e classe; 12 com re
presentantes do Governo; 9 com dirigentes de empresas de consulto
ria e 6 de empresas de pesquisa de marketing.

As entrevistas, realizadas entre outub~o de 1985 e maio de
1986, em São Paulo e Brasilia, foram conduzidas com base em rotei
ro elaborado sobre os temas anteriormente mencionados. As respo~
tas foram anotadas e não gravadas, de modo a não inibir o entre
vistado. O resultado destas entrevistas serã abordado no capitulo
quatro deste trabalho.

Para completar as informações ne ce ssâ r í a s ao estudo, foi
feita uma pesquisa documental, onde selecionamos fatos de carãter
estrategico relevante a respeito das empresas pesquisadas e tam
bem de outras empresas. As publicações consultada~ foram as se
guintes:

Publ icação Balanço Anual, editada pela Gazeta Mercantil, dos
anos de 1977 a 1985.

· Revista Exame, do periodo de janeiro de 1985 a julho de 1986.
· Revista Melhores e Maiores, de 1978 a 1985.
· Re v ista Veja, de j ane iro'de 198 4 a ago sto de 198 6 .
· Rev ista ConJu ntu ra EconÔm ica, de ja ne iro de 1980 a j u 1ho de 1985.
· Publicação Almanaque Abril, de 1977 a 1986.
· Jornal O Estado de São Paulo, de janeiro de 1985 a agosto de 1986.

Jornal Folha de São Paulo, de janeiro de 1985 a agosto de 1986.
· Jornal Gazeta Mercantil, de agosto de 1985 a agosto de 1986.



• 1 3 •

CLASSIFICAÇAO DE SETORES ECONOMICOS

- IBALANÇO ANUAL QUEM E:QUEM MELHORES E MAIORES IBGE
(GAZETA MERCANTI L) (EDnORA v ISM) (EXAME) tGE:NEROSDE DOIS DIGITOS)

PROD.ORIGEM VEGETAL (02)

AGROPECUJl:RIA AGROPECUJl:RIA PROD. CACA E PESCA (05)
(inclui reflorestamento, E AGROPECUJ!.RIA
cooperat ivas ) SILVICULTURA PROD. DA PECUARIA (03)

PROD. ORIGEM ANIMAL (04)

ALIMENTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS ALIMENTOS PROD. ALIMENTARES (26)

AUTOPEÇAS - AUTOPEÇAS -(tambem pneumáticos)
BEBIDAS (27)

BEBIDAS E FUMO BEBIDAS E FUMO BEBIDAS E FUMO FUMO (28)
DISTRIBUICAO PETROLEO

COME:RCIO COHE:RCIO DISTRIBUIÇAO VEICULOS
(inclui revendedoras de (atacadista, varejis-
velculos, supermercados, ta, revendedores de COME:RCIO ATACADISTA -
atacadt stas) véicu 1os) COME:RCIO VAREJISTA

SUPERMERCADOS
CONSTRUCAO CIVIL CONSTRUCM E CONSTRUCM CIVIL
(Pesada, Edificações, ENGENHARIA -
~Iontagens) (em geral ,consultiva) CONSTRUCM PESADA
EDITORIAL E GRAFICA COMUNICACOES
(Jornais, revistas, EDITORIAL E GRJl:FICA (Jornais, .revistas, EDITORIAL E GRJl:FICA(29)
editoras, gráfica~) televisão, rádio)
ELETROELETRONICA ~lATERIAL MATERIAL ELE:TRICO E
nãmpadas, ELETROELETRONICO ELETROELETRONICA DE COMUNICACOES (13)
4~1etrodomês'ticos)
I~ADEIRA E MOVEIS MADEIRA E MOVEIS MADEIRA (15)
(conglomerados, lamina- (móveis, laminados, MADEIRA E MOVEIS - --
dos, móveis) aglomerados, papel e MOBILIARIO (16)

papelão)
MATERIAL DE TRANPORTE MATERIAL DE TRANSPORTE MATERIAL DE TRANSPORTE MATERIAL DE(naval, automóveis, (naval, automóveis, (naval, tratores, TRANSPORTE (14)
bicicletas, aviões) autopeças, tratores, aviões, bicicletas)

aviões) AUTOMOBILISTICO
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BALANCO ANUAL
(GAZETA MERCANTIL)

M~QUINAS DE ESCRITORIO E
INFORMATI CA

QUEM E QUEM
(EDITORA VISAO)

MELHORES E MAIORES
(EXAME)

INFORM~TICA

IBGE
(GENEROS DE DOIS DIGITOS)

MECANICA (12)MECANICA(tratores, mãqulnas indus
triais,equipamentos pesa:
dos)

MECANICA M~QUINAS
(máquinas industriais, E
máquinas para escritõ- EQUIPAMENTOS
rios, computadores)

4-----------1 METALORGICA (11)

EXTRACM DEMINERAIS (00)

PRODUTOS MINERAIS
NAO-METALICOS (10)

METALURGIA METALURGIA METALURGIA
(acos, alumínio, ferramen (Siderurgia, produtos
tas," embalagens) diversos) SIDERURGIA
MINERACM MINERACM
(ferrosos, não-ferrosos) (metálicos, não-metã- MINERACM

1icos)
NAO-METALICOS
(cimento, cal, vidro,
cerâmica)

PRODUTOS MINERAIS
NM-METALICOS

MINERAIS
NM-METALICOS

PAPEL E CELULOSE
(embalagens)

PAPEL E PAPELAO (17)PAPEL E.CELULOSE

PROPAGANDA

QUIMICA
(plãsticos, borracha,
petroquímica, farmacêu-
ticos, perfumaria,
higiene e limpeza)

QUIMICA E FARMACEUTICO EFARMACEUTICA FARMACEUTICA VETERINARIO (21)
(petroqu ímica , farma- i-----------f.~~;;;;_;;:r7c;--;;;-;;n;;~--cêutica, plásticos. PERFUMARIAS, SABOES
perfumaria, HIGIENE E LIMPEZA VELAS (22)
higiene)

QUIMICA E PETROQUIMI CA INO. DE BORRACHA (18)

(20)

PL~STICOS E BORRACHA
+- --i QUIMICA

PROD.MAT.PLASTICAS (23)
-----------~

SERVICOS POBLICOS SERVICOS POBLICOS
(rádio e televisão) SERVICOS POBLICOS

TtXTIL E"CONFECCOES
(calçados, artefatos
de couro, fiacão e
tecelagem, confecções

TEXTIL E VESTUARIO
(fiação, tecelagem.
confecções)

TEXTIL
TEXTIL (24 )

CONFECCOES
(e calçados)CALCADOS DE COURO E

BORRACHA

VESTUJ!.RIOE
4---------1-----------1 CALCADOS (25)

"--- -------j
(19 )

TRANSPORTE E
ARMAZENAGEM

SERVICOS EM GERAL
(hoteis, diversões, imo
biliãrias, propaganda]

SERVICOS DETRANSPORTE

COUROS E PELES

TRANSPORTES
(rodoviário, ferroviário,
aéreo, armazenagem)
TURISMO E ENTRETENIMENTO
(TV, rádio, cinema,
hotéis, restaurantes)
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BALANÇO ANUAL QUEM t QUEM MELHORES E MAIORES IBGE
(GAZETA MERCANTIL) (ED!TORA VISAO) (EXAME) (GENERO DE DOIS DIGITOS)

FINANÇAS FINANCEIRO
(Bancos, financeiras, (Bancos, seguradoras, - -
h()ldings) financeiras)

SEGUROS - - -
PREVIDENCIA PRIVADA - - -

- - RESrDUOS; REFUGOS- E SUCATAS (09)

INDOSTRIAS DIVERSAS DIVERSOS (30 )- (Conglomerados -
ATIVIDADES DE APOIO

- - - E SERVIÇOS
INDUSTRIAIS ( 31)

T O T A L : T O T A L : T O T A L : T O T A L :
25 SETORES 21 SETORES 31 SETORES 28 SETORES

-
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RELAÇAO DAS EMPRESAS PESQUISADAS E PESSOAS ENTREVISTADAS

EMPRESAS EXECUTIVOS ENTREVISTADOS SETOR DE
ATIVIDADES

1. NESTLt EX-PRESIDENTE ALIMENTOSGERENTE DE MARKETING

2. GESSY LEVER VICE-PRESIDENTE HIGIENE EGERENTE RECURSOS HUMANOS LIMPEZA/GERENTE PESQUISA DE MERCADO ALIMENTOS
_-0.- - VICE-PRESIDENTE PARA AMtRICA LATINA3. JOHNSON & HIGIENE EJOHNSON VICE-PRESIDENTE DE UNIDADE OPERACIONAL LIMPEZA/VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA FARMACt:UTICASGERENTE PLANEJAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO

GERENTE DEPARTAMENTO JURIDICO
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

4. RHODIA PRESIDENTE QUIMICA/DIRETOR DE PLANEJAMENTO FARMACt:UTICAGERENTE DE PLANEJAMENTO
GERENTE DE COMUNICAÇAO E RELAÇOESPOSLICAS

5. MONSANTO PRESIDENTE QUIMICA/GERENTE DE PLANEJAMENTO PETROQuIMICAGERENTE DE COMUNICAÇAO SOCIAL
..

6. VOLKSWAGEN DIRETOR DE ASSUNTOS CORPORATIVOS E MATERIAL DERECURSOS HUMANOS TRANSPORTEGERENTE DE RELAÇOES POSLICAS

7. GENERAL MOTORS VICE-PRESIDENTE MATERIAL DEDIRETOR DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS TRANSPORTEDIRETOR DE PLANEJAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO DE PRODUTO
DIRETOR DE RELAÇOES POSLfCAS

8. ALCAN DIRETOR DE PLANEJAMENTO METALURGIA/GERENTE DE PLANEJAMENTO ALUMINIO
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EMPRESAS EXECUTIVOS ENTREVISTADOS SETOR DE
ATIVIDADES·

9. CJrIBANK DIRETOR BANCOS
GERENTE DE SERVIÇOS DE MARKETING

10. PIRELLI DIRETOR AUTOPEÇAS

11. METAL LEVE PRESIDENTE .AUTOPEÇAS

12. ALPARGATAS DIRETOR DE PLANEJAMENTO TEXTIL

13. GRUPO ULTRA DIRETOR DE PLANEJAMENTO QUTMICA

14. ENGESA DIRETOR MATERIAL DE
TRANSPORTE

15. COFAP VICE-PRESIDENTE AUTOPEÇAS

16. SCOPUS PRESIDENTE INFORMJ\TICA

17. GRUPO MACKSOUD PRESIDENTE CONSTRUÇAO
CIVIL/EDITORIAL
INFORMJ\TICA

18. LORENZETTI DIRETOR ELETROELETRÕ-
NICA

19. GRUPO SHARP DIRETOR ELETROELETRÕNI
CA/INFORMJ\TICA

20. AGROCERES PRESIDENTE AGROPECUJ\RIA

21. COPERSUCAR GERENTE DE PLANEJAMENTO AGROPECUJ\RIA

22. FPB/SKF DIRETOR METALURGIA/
FERRAMENTAS
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EMPRESAS EXECUTIVOS ENTREVISTADOS SETOR DE
ATIVIDADES

23. ABC-LISTEL DIRETOR EDITORIAL

24. EDITORA ABRIL VICE-PRESIDENTE DE PLANEJAMENTO EDITORIAL
EDITOR

25. O ESTADO DE DIRETOR EDITORIAL
SAO PAULO EDITOR

26. TV GLOBO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E_ COMUNICACOES/
DESENVOLVIMENTO TURISMO E

GERENTE DE ESTUDOS ESPECIAIS -ENTRETENIMENTO

27. GAZETA MERCANTIL DIRETOR EDITORIAL

28. BRASILPAR VICE-PRESIDENTE FINANCAS

29. ARTHUR D.LITTLE DIRETOR CONSULTORIA

30. BOOZ & ALLEN DIRETOR CONSULTORIA

31. ROBERTO DREYFUSS DIRETOR CONSULTORIA

32. KEPNER TREGOE DIRETOR CONSULTORIA

33. SIMONSEN DIRETOR CONSULTORIA
ASSOCIADOS

34. P.M.C. & A. DIRETOR CONSULTORIA

35. TAS A CONSULTORES DIRETOR CONSULTORIA

36. CASE CONSULTORES DIRETOR CONSULTORIA

37. BOYDEN DIRETOR CONSULTORIA

G
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EMPRESAS EXECUTIVOS ENTREVISTADOS SETOR DE
ATIVIDADES

38. SSC&B LI NTAS PRESIDENTE PROPAGANDA

39. DPZ PRESIDENTE PROPAGANDA

40. CBB & A VICE-PRESIDENTE PROPAGANDA
~41. NORTON DIRETOR PROPAGANDAPROPAGANDA

42. ALMAP PRESIDENTE PROPAGANDAPROPAGANDA

43. MARPLAN DIRETOR PESQUISA DE
IMARKETING
I
I44. MAVIBEL DIRETOR PESQUISA DE. I
IMARKETING I
I

I45. GALLUP PRESIDENTE PESQUISA DE I
MARKETING I

46. LPM-BURKE PRESIDENTE PESQUISA DE·
IMARKETING j

!47. DEMANDA PRESIDENTE PESQUISA DE I
MARKETING

48. TEOREMA DIRETOR PESQUISA DE
MARKETING

49. ASSOCIACAO PRESIDENTE ORGAO DECOMERCIAL DE CLASSESAO PAULO

50. CÂMARA DE DIRETOR ORGAO DE
, COMtRCIO CLASSEBRASTL- EUA
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EMPRESAS EXECUTIVOS ENTREVISTADOS SETOR DE
ATIVIDADES

51. ANFAVEA PRESIDENTE ORGAO DE
CLASSE

52. ABICOMP PRESIDENTE ÔRGAO DE
CLASSE

53. ABERT PRESIDENTE ORGAO DE
(Rãdio e TV) CLASSE

54. ANJ DIRETOR ORGAO DE
(Jornais) CLASSE

55. IAB PRESIDENTE ORGAO DE
(Arqu itetos) CLASSE

56. ESCOLA SUPERIOR DIRETOR ENSINO
DE PROPAGANDA E
MARKETING

57. EDITORA DIRETOR EDITORIAL
McGRAW-HILL

58. ADVERTIS ING AGE EDITOR EDITORIAL

59. SR. NEMtRCIO CONSULTOR DE EMPRESAS CONSULTORIA
NOGUEIRA

60. SR. DELFIM NETTO EX-MINISTRO DO PLANEJAMENTO GOVERNO

61. SUPREMO TRIBUNAL PRESIDENTE GOVERNO
FEDERAL

62. CJS:MARA:OOS DIRETOR DE RELAÇOES POBLICAS GOVERNO
DEPUTADOS

63. SENADO FEDERAL DIRETOR DE RELAÇOES POBLICAS GOVERNO
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EMPRESAS EXECUTIVOS ENTREVISTADOS SETOR DE
.. ATIVIDADES

64. MINISTE:RIO DAS COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL GOVERNORELAClJES
EXTERIORES

65. MINISTtRIO DO COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL GOVERNOEXtRCITO
-

66. MINISTtRIO DA COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL GOVERNOINDOSTRIA E
COMtRCIO

67. MINISTtRIO DA COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL GOVERNOCItNCIA E
TECNOLOGIA

68. ESCOLA SUPERIOR COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL GOVERNODE GUERRA

69. CNPq COORDENADOR DE RELAClJES POBLICAS GOVERNO

70. FINEP COORDENADOR DE PROJETOS GOVERNO
71. SR. AFONSO ARINOS PRESIDENTE DA COMISSAO DE ESTUDOS GOVERNODE MELLO CONST ITUCIONAISFRANCO

T O T A L . 94 ENTREVISTAS



COPIA DA CARTA ENVIADA AOS
DIRIGENTES EMPRESARIAIS

(
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CEADE CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS
E M A D M I N 1ST R A c Ã O E S T R AT É G I C A

são Paulo,
TCS 101/86

Estou realizando uma pesquisa com Presidentes e Executivos de
empresas para a elaboração de Tese de Doutoramento em Estratégia Empress
rial, a ser defendida junto à Fundacão Getúlio Vargas (sp) e posterio~
mente publicada em livro, abordando o tema:

"A INFLutNCIA DO GOVERNO
NA GESTÃO'ESTRATÉGICA DAS EMPRESAS"

A escolha desse tema, pelo seu caráter de interesse' público,
resultou de contatos recentes que mantive em Brasília com a cúpula do
Poder Político Nacional - Presidência da Repúbli~a, Ministérios, Câmara
dos Deputados, Senado Federal, ,Tribunais Judiciários '.

Diante das grandes transformações econômico-políticas que o
país vem sofrendo e da inexistência de estudos' em profundidade sobre o
tema, ~ste trabalho terá grande utilidade para a formulação de futuras

pOlíticas governamentais em relação às empresas privadas.

A metodologia utilizada nesta pesquisa baseia-se em mesas r~
d6ndas ~ entrevistas com a Presidência e os Executivos ~e empresas, além
de POlíticos e Autoridades Governamentais, visando conhecer seus pontos
de vista sobre os seguintes temas:

PRAÇA 3 CORAÇÕES, 300 .• CEP 05608 • MORUMBI .- sÃO PAULO/SP • BRASIL • TELEFONE: (011)210.1727
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CEADE CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS
E M A D. M I N 1ST R A c Ã O. ES T R A T É G I C A

1. Administração Estratégica no Momento Atual

políticas Econômi=as Governamentais: Seu Impacto
na Administração das Empresas
Cenários Econômico-Políticos: variáveis - chave

.' Métodos de Planejamento e Orçarr~nto
Papel das ~reas Funcionais: Marketing, Finanças,
Produção, Recursos Humanos, Pesquisa e Desenvol-
vimento.
Padrões Organizacionais: Linha/Staff~ Corporação/
Divisões~ Comitês de Gestão
Perfil de Recursos Humanos e Progr.amas de Treina
mento
Impacto das Novas Tecnologias/Informática
Relação com Universidades: Cursos, Pesquisas, Re
vistas TécniCas, Consultoria.

2. Relações Empresa - Governo

As Formas e os Meios de Relacionamento
Formas de Participação na Formulação da política
Econômica
Poder Legislativo: Câmara e Senado
Poder Exec'l.ltivo:Ministérios (Planeiiamento, Fa
zenda, Indústria e ComérCiO, Relações Exteriores,
etc.), Autarquias
Tribunais Judiciários: Supremo, Federal de Recur
sos, Eleitoral, Militar, Trabalho
Associações de Classe
Meios de Comunicação: Jornais, Revistas, Rádio e TV
Seminários, Congressos, Simpôsios

PRAÇA 3 CORAÇÕES, 300 • CEP 05608 • MORUMBI • SÃo PAULO/SP • BRASIL _ TELEFONE: (011) 210-1727
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CEADE CE~TRO DE ESTUDOS AVANÇADOS
E M A D M I N 1ST R A ç Ã O E S TR ATÉ G IC A

Nesta pesquisa, nao p~licarei as op'iniões individuais dos
executivos, a menos! que seja auto~izada por eles a fazê-lo, limitando-

,
me a analisar as tendências gerais e as relações entre as variáveis da
dinâmica dos neçócio.s e das empresas.

Agradeço antecipadamen~e a colabor~ção'de. V.Sa., concedendo
entrevista pessoal, para a consecução deste trabalho. Também coloqo as
conclusões do mesmo ã disposição aas empresas participantes.

Reitero protestos de estima e consideração

Atenciosamente,

Prof~ Tania Maria Limeira C. Silva

P.S.: Favor Confirmar horário com nossa assistente
Rita Callegari no Tel: 210-1727.

•

PRAÇA 3 CORAÇÕES, 300 • CEP 05608 • MORUMBI • SÃo PAULO/SP • BRASIL. TELEFONE: (011)210.1727
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"Curriculum Vitae"

TÂNIA NARIA LIMEIRA DE CARVALHO E SILVA

Rua Desemb.Ferreira França, 40 apt9 183 - Blo "A"
Alto de Pinheiros- 05446 - são Paulo - SP - Brazil
Tel.: (011) 210-1727 (Home)

(O11) 210-5000 - R. 421 (Johnson (.Jchnscz )

AREAS -OF INTEREST

BUSINESS UNIT GENERAL MANAGER
MARKETING ~ANAGER (INCLUDE? SALES)

• CORPORATE PLANNING MANAGER
CORPORATE STRATEGY CONSULTAN!
INTERNATIONAL BU$INESS

QUALI FI CATIONS SUr~MARY

Undergraduate, Master and Doctoral Programs in Bu~iness Administration
(EAESP /FGV).

• Writer of an original thesis on Corporate Strategy and Business Cycle
(1964-1983).

• Eleven years of professional experience in Marketing, including: :!arke:
Research, Sales~ Advertising (Account and ~edia Executive) and Product
~anager.

Executiv. experience at large companies
Johnson & Johnson).

(Produ~t Group ~anager at

Advertising executive at large agencies (Sales-!nteramericana and
S.S.C~ & B. Lintas) \o7orking on dynamic m arke t s : Detergents (Le ver r;
Toilletries (Elida Gibbs); Fashion (Rhodia/Valisire).

• High managerial ability, mainly on interpersonal relationship.

Fluerit in English and French.

Teacher of ~arketing and Corporate Strategy at business schools and
executive courses.

• Consultant and researcher on Corporate Strategy.

PERSONAL DATA

31 years old, married, v í t ho uc children.
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FOUtA OI S. 'AUlO-

NiLSON DUCHER00__ ••••••

:llfultinacionais investemrnesmo na crise, diz estudo

l!:t!qmmIu • V~l!IJ ~
1 realid4dot do "1lp tr3airu(' para se.
adequar ao !>Im> pemj de ~
que exiJP,a c:arn. maiores " I=-a!,.
a Souza Cruz. com o mesmo objeâ.,.,
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G>.1axy, da Pl:ilip :.Iorns, laDc;ado
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tribatItri... A =plo da V~-g.... que dil'er:!ilieou seus "",!OCI,",
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cora tuas de· =:erJto ~
da ordem de 10%, e<>qWIcto as
econamiaa de OUtroS eaises :moa_
Yam o pr'I)CeSIIOde retr'àc;::1o'·. ==_.
A o estudo.

Instalada 00 Brasil de:ode o ::tido
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pó R1IIIIo, pnmeiro proauto a m=r
seu avaDÇO rumo a 1.Ca pos1Çjo de
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o CEADE f9i organizado por pesquisadores do Programa de
Doutorado em Estra~égia Empresarial da EAESP/FGV, com ampla expe-
riência executiva em cargos de linha de grandes empresas, visando:

•1. Realização de estudos e pesquisas avançadas (originais)
sobre a Dinâmica Estratégica Organizacional de empresas,
com ênfase na sua inserção no contexto econômico-políti
co latino-americano, envolvendo as seguintes areas:

Estratégia de Alta gerência
Planejamento Corporativo
Administração E$traté~ica
Dinâmica Econômico-Política (Cenirios)
Dinâmica Organizacional
Gerência Estratégica Funcional: Marketing; Propaganda;
Pesquisa de Mercado; Recursos Humanos; Finanças;
Informitica; Tecnologia.
Dinâmica de Empresas de Comunicação: Jornais;Editoras;RTV

2. Integração das conclusões dos estudos e pesquisas avançadas
ao pragmitico aperfeiçoamento das ações administrativas,
através de serviços de:

Consultoria em Administração Estratégica
Estudos Estratégicos de Mercado
Elab~ração de Cenários Econômico - Poli ticos
Pesquisas Aplicadas Diversas
Programas e Cursos de Desenvolvimento de RH
Publicações Especializadas na Área de Estratégia
Empresarial
Identificação de Oportunidades de Inv2stimentode
Capital (Novos Negócios) e Desenvolvimento de Equipes
Gerenciais



A TEORIA DA GESTÃO ESTRATÉGICA DOS NEGÓCIOS
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2. A TEORIA DA GESTÃO ESTRATÉGICA DOS NEGÓCIOS

Neste capitulo, objetivamos realizar uma breve retros
pectiva histórica do pensamento e das técnicas de administração
de empresas, na area de estratégia empresarial, de modo a compr~
ender a relação existente entre o surgimento das novas técnicas
gerenciais e os problemas concretos e emergentes, que são enfre~
tados pelos dirigentes empresariais na gestão de seus negócios.

Também pretendemos realizar uma avaliação sintética do
estãgio atual da t~oria de estratégia empresarial no Brasil, foc~
lizando com maior ênfase os conceitos e técnicas mais difundidos
sobre Anãlise Ambiental, que é o tema central deste estudo.
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2.1. EVOLUCÃO HISTÓRIC.A

A evolução do pensamento e das tecnicas de administra
r

çao de empresas na area de estrategia empresarial, desde o inl
cio deste seculo ate os dias de hoje, foi marcada pelas transfor
maçoes das formas de organização e administração das grandes em
presas americanas, ocorridas ã medida em que á expansão e divers!
ficação dos negocios colocavam novas dificuldades e problemas a
serem resolvidos pelos dirigentes empresariais.

o historiador americano Alfred D. Chandler Jr., especi~
lista em Business Bistory da Harvard University (E.U.A.) faz uma
detalhada narrativa da evolução das' prãticas gerenciais das empr~
sas americanas a partir do inlcio dQ seculo XIX, em seu livro The

Visible Band - The Managerial Revolution in American Business, de
1977 •

Por ele, ficamos sabendo que, em 1911, a Harvard Busi
ness School ofereceu pela primeira vez o curso sobre Business Po

licy (Polltica de Negocios), dirigido a "desenvolver uma aborda
gem para os problemas de negocios na perspectiva da alta gerência
(top management)". Naquela epoca, no periodo entre as duas pr!
meiras decadas deste seculo, ocorria um processo de fusão(mer~er)

entre grandes empresas industriais americanas, decorrente da "es
trategia de centralização e integração", que objetivava a expa~
são das vendas e lucros atraves do aumento das economias de ,esca
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la, da redução da competição e, conseqüentemente, do maior poder
de mercado. Tal processo de fusão deu origem às modernas corpor~
ções industriais multinacionais, integradas, diversificadas e ad
ministradas por gerentes profissionais nos cargos de cGpula, em
lugar dos antigos proprietários. Devido ã complexidade dos pr~
blemas de administração destas corporações e, simultaneamente, ao
novo padrão de competição oligopólica, surge a necessidade de de
senvolver novos métodos e práticas gerenciais e novos padrões de
organização. Era necessário, também, diferenciar aquelas funções,
tarefas e responsabilidades tlpicas da alta gerência (top manag~

ment) daquelas da média geréncia (middZe management). Assim, a
esta Gltima foram atribuldas as funções de monitorar a performa~
ce das unidades operacionais sob seu comando e coordenar o fluxo
de materiais e produtos entre as fases de suprimento, produção e
distribuição. Enquanto as funções do top management passaram a
ser tanto a coordenação e avaliação das atividades daquele middZe

management quanto o planejamento e a alocação de recursos para to
da a corporação.

Pela necessidade de ter uma visão geral dos negócios e
gerir a empresa como um todo, a alta ger~ncia deixou de se envol
ver com os problemas operacionais do dia-a-dia, para priorizar as
tarefas de planejamento de longo-prazo (Zong-term pZanning) ~ ela

) boração de pollticas (poZicy making) e alocação dos recursos ge
rénciais e de capital (capitaZ appropriation). O seu desempenho
passou a ser medido pelos resultados da corporação como um todo,
com base no critério de taxa de retorno sobre o investimento de
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capital (ROI - rate of return on capital investment). As decisões
de investimento passaram a ser tomadas com base em orçamentos de
capital (capital budgets) e previsões financeiras (financial for~

casts), atraves de reuniões do comitê executivo (executive com

miteeJ, integrado pelo presidente e os vice-presidentes ou gere~
tes gerais dos departamentos funcionais das empresas.

Estas, novas atribuições da alta gerência foram inicial
mente desenvolvidas por duas grandes corporações, a General Elec

/ tric e a Ou Pont, no perlodo entre 1900 e 1920, tendo sido grad~
tivamente adotadas pelas outras empresas nos anos seguin~es, a me
dida que a expansão dos negócios exigia, para maior controle e me
l ho r desempenho, estruturas organizacionais centralizadas e fun

~cionalmente,departamentalizadas. Isto ocorria, segundo Chandler,
ã medida que os gerentes percebiam que a coordenação administrati
va (administrative coordination) dos negócios era mais eficiente
do que a coordenação do mercado (market coordination). A este pr~
cesso Chandler chamou de limão vislvel dos gerentes" (visible hand

of ma naqeme nt } em contraposição ao conceito de limão invislvél" das
forças do mercado (invisible hand), formulado por Adam Smith, na
sua obra "Riqueza das Nações".

t dentro deste contexto que a Harvard Business School de
senvolveu o curso de Business policy, voltado para o treinamento
e o aperfeiçoamento das prãticas gerenciais dos altos executivos
profissionais das grandes corporações, com ênfase nos aspectos de
planejamento de longo prazo e formulação de politicas de negócios
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~ e diretrizes administrativas. Durante muitos anos, este curso man
teve uma abordagem generalista e prãtica, voltada a solução dos
problemas da administração geral das empresas, ou seja, ao desen
volvimento de diretrizes e polTticas que permitissem a coordena
ção e a integração das vãrias ãreas funcionais. Tal curso surgiu
para atender uma necessidade concreta dos gerentes da época, que
se viam ãs voltas com complexos problemas de gestão de suas empr~
sas. Portanto, as técnicas de administração, em suas diversas
ãreas, como contabilidade, finanças, produção, engenharia, market
ing, etc., foram desenvolvidas a partir da necessidade de resol
ver os problemas da prãtica gerencial concreta, em um determinado
momento.

Esta fase inicial da prãtica e do pensamento da adminis
tração de empresas na area de estratégia empresarial é considera
da, pelos autores Schendel e Hofer (1979), como aquela em que pr~
domina o paradigma "pré-estratégico". Ou seja, não envolvia a
formulação da estratégia no sentido de definir a equação produto/
mercado, a relação entre linhas de negócios e as mutãveis condi
çoes do ambiente externo (mercado, concorrencia, etc.). Isto po~
que, naquela época, no perTodo entre as duas guerras mundiais
(1910-1950), a natureza dos problemas gerenciais priorizava o de
senvolvimento de técnicas voltadas para organização, coordenação
e controle das operações das grandes corporações que estavam sen
do formadas a partir da fusão entre empresas ou da expansão inter
na, propiciada pela revolução dos transportes (ferrovias), dos
meios de comunicação (telégrafo, telefone) e das tecnologias de
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produção (mãquinas a vapo~, eletricidade, refinação de petr6leo,
refrigeração, etc.).

r No âmbito da estrutura organizacional, ainda na d~cada
de 1920, as grandes corporações americanas General Motors e Ou
Pont criaram a estrutura multidivisional (descentralizada) em subs
tituição ã antiga estrutura funcional (centralizada), como neces
sidade de adaptação organizacional ã estrat~gia de diversificação.
Tal tipo de estrutura reunia divisões operacionais funcionalmente
integradas e decisoriamente semiautônomas, as quais coordenavam o
fluxo de produção e distribuição de linhas de produtos dirigidas
a mercados diferentes e claramente definidos. Os gerentes gerais
destas divisões reportavam-se hierarquicamente ao escrit6rio cen
tral da alta -gerência (generaZ office of top ma na qe r e ) a qual,
al~m de avaliar o desempenho financeiro e de mercado daquelas di
visões, concentrava-se no planejamento e alocação de recursos.

Ap ô s a Segunda Guerra Mundial, a partir da d~cada de
1950, a prãtic~ e o pensamento em administração de empresas vao
sofrer novas e significativas mudanças, em função da nova dinâmi
ca dos neg6cios.

/r

ra mundial
A'crise econômica da d e c a d a de 1930 e a consequente guec
tiveram reflexos profundos não sô no âmbito das economias

/ dos paTses e nas polTti~as econômicas praticadas por seus govec
nos, possibilitadas pelo surgimento da nova teoria macroeconômica

··Keynesiana, como t a mb ern nas p r â t i c a s de gestão das empresas, a paC
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(tir de novas variáveis, como a intervenção do Estado na economia,
,a concorr~ncia 01igop6lica entre grandes capitais, a multinaciona

) lização das grandes corporações americanas e europ~ias e a evo
)lução e difusão tecno16gicas (motor a combustão, transp6rte aereo,
\

eletrônica, energia nuclear, fibras sintéticas, materiais
cos e plásticos, etc.).

Devido ã recessão econômica e a expansao e diversifica
çao dos neg6cios, as grandes corporações viram-se forçadas a se
reestruturarem organizacionalmente para obter maior controle so

/ bre a oferta e a demanda de seus produtos e, conseqüentemente,
/ maior retorno sobre seus investimentos. Simultaneamente, as flu

tuações na demanda e o acirramento da competição deram origem a
priorização do planejamento estratégico anual, das previsões fi
nanceiras e de mercado e estimativas de retorno dos investimentos,
vendas e participação de mercado.

A estrutura multidivisional, com seu escritõrio central
(General Office) e suas divisões operacionais integradas, foi sen
do gradativamente adotada pelas grandes corporações americanas e
de outros paises, com base na experi~ncia pioneira da General Mo

) tors e da Ou Ponto Com a diversificação de produtos e mercados e
a necessidade de maior coordenação entre as diversas operações das
divisões e da empresa como um todo, esta estrutura foi sendo apee
feiçoada com a criação de cargos de gerentes especializados em c~
ordenação e integração do fluxo entre produção e distribuição. Sue
giram, então, os Gerentes de Produto (product Managers). os Geren
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(tes de Programas de Projeto (Project Program Managers), os Geren
)

tes de Programas de Mercado (Market program Managers) e outros,
que compoem as chamadas estruturas matriciais (Matrix Structure).

rEm s~guida, com a intensificação da multinacionalização das gra~
des corporações, ã estrJtura multidivisional foram sendo agreg~
das as divisões internacionais, para coordenar e controlar as op~
raçoes nos outros paises (overseas activities). Algumas multina
cionais desenvolveram uma estrutura matricial em que os gerentes
das operações nos outr~s paises (overseas managers) reportavam-se
a divisões regionais para alguns assuntos e, simultaneamente, a
divisões de produto em outros assuntos.

Durante a decada de 1960, surge um novo tipo de corpor~
çao multidivisionalizada e diversificada: os conglomerados. Estes
diferenciam-se das outras empresas mu l t id iv i s io n a l i za d a s quanto às
suas estrategias, investimentos de capital e estrutura organiz~
cional ~ Os conglomerados, segundo a anãlise de sua origem feita
por Chandler, surgiram a partir da expansão atraves de aquisições
de outras empresas existentes em mercados não relacionados com
se·us previos negõcios. As empresas adquiridas er~m, em geral, re
lativamente pequenas e competitivas em setores não oligopolizados,
de reduzida intensidade de capital e com tecnicas profissionais
de gestão pouco difundidas, ou em setores de produtos especializ~
dos para uma demanda seletiva sob encomenda. A estrategia ~ aqu1
sição não relacionada foi utilizada por estes conglomerados qua~
do seus negõcios tradicionais começaram a apresentar reduzido p~
tencial de crescimento e seus gerentes perceberam que a diversi·fi
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\

CaçãO
ve 1 e

de linhas de produtos era uma estrategia de expansao estã
lucrativa.

A estrutura destes conglomerados passou a ser constitui
da de escritôrios centrais, que eram menores do que aqueles das
corporações multidivisional izadas, e de unidades operacionais com
maior autonomia do que as daquelas corporaçoes. O escritôrio cen
tral não possuia ôrgãos de staff para a funções de compras, ven
das, pesquisa e desenvolvimento, produção, trãfego e propaganda,
mas apenas para os assuntos puramente juridicos e financeiros,
alem de planejamento corporativo (corporate planning), para a fo~
mulação de estrategia a ser usada nas suas decisões de investimen
to. Portanto, as atribuições da alta gerencia do conglomerado·
concentravam-se apenas nas decisões de investimento, e nao na de
acompanhamento e avaliação das operações das empresas controladas .

. De acordo com Chandler, o surgimento e a e spe c f f ic a na
tureza dos conglomerados indicam que as mudanças na operaçao e or
ganização das grandes corporações desde a 19 Guerra Mundial tive
ram maior impacto sobre o processo de formulação das estrategias
de longo prazo e de alocação de recursos do que propriamente nas
operações rotineiras de curto prazo. Ou seja, as técnicas de ge~

rtâ'o das
)

lçoadas,
c

ãreas funcionais tradicionais continuaram a ser aperfe~
mas não sofreram mudanças bãsicas. Por outro lado, a me

:dida que as grandes empresas diversificadas expandiam seus neg~
cios, a alta gerencia dos escritórios centrais (top management o[
fices) ampliou-se com a desiqnação de executivos para gerenciar grupos de di
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( visões operacionais domesticas e internacionais
! ves).;
giada (collegial or group manàgement) com a função prioritária de

(group executi

A alta gerencia tornou-se, então, um órgão de decisão col~

alocação de recursos de longo prazo.

Assim, na decada de 1960, os conglomerados e as grandes
corporações multinacionais americanas passaram a dominar a econo
mia americana e mundial. Segundo Chandler, em 1963, as duzentas
maiores empresas industriais americanas controlavam 41% do valor
agregado do setor industrial e 56% dos ativos totais nos Estados
Unidos.

r neste contexto que surgem, na decada de 1960 e, inici
almente, na Harvard University, os primeiros textos sobre estrate
gia empresarial, difundindo os metodos de Planejamento Estrateg!
co, t é cn i ca gerencial que veio substituir a "Po li t í ca de Neqôc í os "
(Business Po li cu } e o IIPlanejamento de Longo Pr e zo " (Eo nq=I'erm Pl.an

ning) no processo de decisão de investimentos da alta gerência. P~
ra alguns autores, a diferença entre o planejamento de longo pr~
zo e o estrategico e que o primeiro usa uma lIabordagem projetivall

(projeção de lndices passados para perlodos futuros), enquanto o
se gu ndo im p 1 ic a uma 11 a bo rdagem pro spe c t ivali (captação das tendên

/

cia.~ e da dinâmica presente e futura dos acontecimentos), Na rea
lidade, o conceito de planejamento estratégico é mais abrangente,
significando não s6 os aspectos financeiros (receitas, lucros, j~

ros, taxa de retorno, etc.) como também as questões relativas, pri~
cipalmente, a mercado, tecnologia e recursos humanos, ou seja,
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incorpora o conceito de estrategia. Mas esta e apenas uma distin
ção formal, porque na prática de hoje usa-se indistintamente para
designar o processo de formulação e implementação da estrategia
empresarial, estas três expressões (Polltica de Negócios, Planej~
mento de Longo Prazo, Planejamento Estrategico), alem de outras co
mo Planejamento Corporativo, Empresarial ou de Negócios. Todas es
tas expressões procuram designar uma área dentro da administração
de empresas referente ao processo de tomada antecipada de decisões
da alta gerência relativas aos objetivos globais, ã captação e
alocação de recursos, com o fim Gltimo de acumulação e expansao'
de capital.

A aplicação da noçao de estrategia ã administração de
empresas, a partir da decada de 1950, deve-se tambem ao conceito
de estrategia militar, que foi amplamente praticado e difundido
durante a Segunda Guerra Mundial.

Assim, em 1960, quatro professores de Harvard Lear
\;'ned, Christensen, Andrews e Guth publicam o primeiro texto sobre
i

o tema, intitulado Business Policy (Homewood, Irwin, 1960), que
se tornou um texto clássico e amplamente usado nos cursos de Admi
nistração de Empresas dos E.U.A. e de outros palses. A abordagem
desta materia era assim formulada pelos autores: "os problemas
analisados, o ponto de vista assumido na análise e o procedimento
re sul ta nte são' os do c he fe e xe c u t ivo ou ge re n te ge ra 1, cu ja re s
ponsabilidade principal e a empresa como um todo". E o conceito; de estrategia e formulado pelos autores da seguinte forma: "Para
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'nos, a estrategia e o padrão de objetivos, propósitos ou metas, e
Idiretrizes e planos bãsicos para o alcance dessas metas,
)S05 de maneira a definirem em' que tipo de negócio estã ou
\a empresa e o tipo de empresa que ela e ou serã".

expre~
estarã

Em seguida, dois outros autores publicaram suas obras,
tornando-se também amplamente difundidas. Um deles foi o próprio
A. Chandler Jr., que, em decorrência do seu estudo sobre a histó
ria das prãticas gerenciais,escreveu o texto: Strategy and Struc

ture: Chapters in the History of the Industrial Enterprise (Cam
bridge, Mass., 1962). A contribuição original de Chandler estã

~em evidenciar o condicionamento que a estrutura organizacional so
fre em função da estratégia adotada. Em resumo, diz ele que lia
estrutura segue a estrategia". Chandler também distingue duas

/ etapas, no processo de planejamento estratégico: a formulação e a
implementação da estrategia. Mas seu conceito de estrategia nao
foge ao tradicional: "determinação dos objetivos e das metas b â

sicas da empresa a longo prazo, a adoção dos cursos de açao e a
alocação dos recursos necessãrios ã consecução destes objetivos".

o outro autor t o.i H. Igor Ansoff, que publ icou em 1965
o 1 ivro Corporate Strategy: an analytic approach to business pol~

cy for groUJth and expansion (Nova York, McGraw H i11 , 1965), tam-
bem um texto clãssico na area. A contribuição original do autor
estã em identificar as decisões estrategicas como aquelas relacio
nadas ao ajustamento entre a empresa e o seu ecossistema, e esp~
cificamente com a escolha do composto de produtos e mercados. Além
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disso, ele define os componentes da estrategia como sendo o con
junto de produtos e mercados, o vetor de crescimento, a vantagem
competitiva e a sinergia.

Alem destes autores, inumeros outros publicaram textos
na area de estrategia empresarial durante as decadas de 1960 e
1970, divulgando exaustivamente os novos metodos e instrumentos
gerenciais, explorando o filão de novidades atraves de cursos, p~
lestras e consultorias. Entre os autores americanos mais divulg~
dos no Brasil, estão os seguintes: Steiner, George A., Top Manag~

ment PZanning (New York, Macmillan, 1969); Tilles, Seymour, How

to EvaZuate Corporate Strategy (New York, Harvard Business Review~
1963); Mace, M., The President and Corporate PZanning (Harvard
Business Review, 1965); Andrews, K., The Co ncep t: of Co trporat:e Strr;:.

tegy (New York, Irwin, 1971); Basil, W., Co rp ora t e Pl.an ni nq Se

lec t ed Concepts (Londres, McGraw-Hill, 1971); Lorange, P., Stra

tegic PZanning Systems (Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1977);
Muckler, R., Readings in Business Planning and Policy FormuZation

(New York, Appleton, 1972); Hussey, O., Co rp ora i:e Fl an n i nq : Theory

and Pr a c t i ce (Oxford, Pergamon, 1976); Hutchinson, J., Management

Strategy and Tactics (New York, Holt, 1971); Naylor, T. ,Corporate

Planning ModeZs (Reading, Addison-Wesley, 1979); Newman, W. & lo
gan, J., Strategy, Policy and Central Management (Cincinnati, South
Western, 1971).

Esta segunda fase da prãtica e do pensamento em estrate
gia empresarial e classificada pelos autore~ Schendel e Hofer
(1979), como sendo a do "paradigma da estrategia inicial", cuja
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ênfase está na descrição e análise dos métodos e procedimentos a~
ternativos de formulação dos objetivos e estr~tégias empresariais
e de alocação de recursos para alcance daqueles objetivos. Inume
ras páginas de textos e livros foram escritas sobre a classifica
çao dos vários tipos de estratégias (defensivas e ofensivas; de
sobrevivência, manutenção, crescimento e desenvolvimento; penetr~
ção de mercado, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de
mercado, integração horizontal, integração vertical, .diversjfica
ção concêntrica e diversificação conglomerada; etc.); sobre as di
ferenças entre os tipos de planejamento (estratégico, tático e
operacional); entre pollticas e estratégias; filosofia e missão;
objetivos, metas e desafios; os tipos de sinergia (administrativa,
mercado16gica, tecno16gica, financeira, etc.); etc. Tambem foram
formuladas as fases de elaboração de um plano estratégico, a sa
ber: definição da missão da empresa; formulação de objetivos; ana
lise ambiental; formulação das estratégias gerais e funcionais;
elaboração de planos, programas e orçamentos; definição de méto
dos de controle e.avaliação da execução das estratégias, planos e
orçamentos.

Quanto a análise ambiental e ã formulação da estrategi~
os autores Grant e King (1979) fizeram unia slntese dos modelos ana

<' l l ti cos e normativos desenvolvidos, tendo-os classificados em três
tipos, segundo os n Iv e i s organizacionais: o corporativo; o de pr~
du to Im e rc a do; o f u n c io n a 1 .

Segundo os autores, há modelos que contribuem para a
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formulação da estratégia tanto a nivel corporativo, quanto no de
produto/mercado, a saber: Teoria de Investimento de Capital (aut~
res Scherer e Baumol); Modelos de Planejamento Compreensivos (au
tores: Learned; Ansoff; Cohen & Cyert; Denning); Modelos de Simu
lação Corporativa e Planejamento Financeiro (autores: Forrester;
Gershefski; Coyle); Modelos Matemáticos, como o "PIMS" (autores:
Schendel; Schoeffler; Kirchhoff; Macintosh); Cenários (Kahn &
Weiner); Politica Delphi(Turoff); Análise Dialética de Politica
(Churchman; Mason); Brainstorming (Rosenstein).

Os modelos para a formulação de estratégia apenas no ni
vel corporativo são os seguintes: Matriz de Politica Direcional,

;desenvolvida pela empresa Shell; Matriz de Planejamento de Neg§
cios, desenvolvida pela General Electric; Curva de Fronteira (Mo

i

l o se & Za ko n ); Teoria do Portfolio (autores: Lintner;
"

Carter &

Cohen; Ansoff & Leontiades).

Os modelos aplicados no nivel da estratégia de produto/
mercado sao os seguintes: Teoria dos Jogos (Mckinsey; Schelling;

r Von Ne uma n n ) ; Teoria Meta-Jogo (Howard); Base de Dados Es t ra t ê

gicos (Vancil; King & Cleland); Matriz de Crescimento - Particip~
c ã o (Henderson); Ciclo de Vida de Produto (Patton; Kotler; Levitt;
Hofer; Rink); Curvas de Experiência (Henderson; Hedley; Ruten
berg).

Especificamente sobre a análise ambiental, alguns' auto
res desenvolveram vários modelos, a saber: Aguillar, Francis, Scan
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ning the Business Environment (New York, MacMillan, 1967); Thomas,
P'., Environmental Analysis for Corporate Planning (Business Hori
zons, Oct. 1974); Fahey, L.& King, W., EnvironmentalScanning

for. Corpora t:e P'lan ninq (Business Hori zons, Aug. 1977); House, W.
J

Environmental Analysis: Key to more effective dynamic Planning, Ma

nagerial Planning (Oxford, Jan. 1977); Terry, P., Mechanisms for

Environmental Scanning {Long Range Planning, Oxford, June, 1977).

As d~cadas de 1960 e 1970 marcaram a ~poca do auge da
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No final da década de 1970, a partir da retração da eco
nomia mundial em conseq~encia .da primeira e segunda crises do p~

<'
trõleo, as técnicas de Planej~mento Estratético começaram a pe~
der sua atratividade. As dificuldades enfrentadas pelas empresas,
independentemente de terem sido bem ou mal sucedidas na formula
ção de suas estratégias, provocaram o descrédito em relação a tais
técnicas, antes consideradas como a "salvação de todos os males".
E o tema "Planejamento Estratégico" ficou desgastado e fora de
moda.

A revista Fortune (27/12/82) publicou artigo sob o tTtu
lo "0 Planejamento Estratégico Sob Fogo Cruzado", que evidencia
bem a crise nesta área: ..

"Vinte anos apos sua transformação em filosofia de Admi
tração, o planejamento estratégico está em crise. Acos
sadas pela recessão, as consultorias norte-americanas -

•que o in s t.i t.uI.r am e o espa 1haram pelo mundo - revêem con
I ceitos antes sagrados e tentam conceber estratégias p~
ra os novos tempos".

"Vamos sentir falta do pl.anejamento estratégico ap l ic a
do ãs empresas, aquela fantástica coleção de conceitos
infalTveis - matrizes, curvas de experiência - que ace
navam com uma vitõria fácil. Ainda o veremos aqui e
acolá, mostrando o rosto encardido nesta ou naquela es
quina, mas as coisas nunca mais serão como antes. Quem
poderá esquecer a euforia que sentiu ao ouvir pela pr!
meira vez seu canto de sereia: IExistem apenas algumas
regras simple~ - compreenda-as, domine-as e seja
também um vencedorl

•

voce
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Tudo isso acabou. As firmas de consultoria estão se re
traindo. Os planejadores' estão mudando sua estratigia -
alguns estão, inclusive, perdendo o emprego. Seus apo~
tolos vivem tempos um pouco dif;ceis e o objeto de sua
devoção - o próprio conceito de estratigia -
mente não e mais aquele.

positiv~

O que. foi que nao deu certo? Onde o sonho falhou?

Os consultores costumavam rebater as criticas feitas aos
seus conceitos com o que poder;amos chamar de Iproblema
de implementaçãol

• A estratigia i perfeita, diziam eles,
foi o cliente que não soube implementa-la. Bem, retruc~
va-se, quantas organizações conseguem implementar total
mente suas estratigias? A resposta embaraçada era: Ime
nos de 10%1.' Al quêm comentou então timidamente: ISe
pouca gente consegue implementa-la, sera que isto nao
tem a ver com 'a validade da es t ra t ê q i a 111 ~ .

·Na area acadimica, nos E.U.A., surgiram diversos textos
'que questionavam as tradicionais ticnicas de Planejamento Estrati
gico e propunham soluções, como por exemplo: Carlson, T., Long-

Range Strategic Planning: is it for everyone? (Long Range Plan
ning, Oxford, 1978); Ford, T., Strategic Plqnning - Myth or Rea

lity? (Long Range Planning, Oxford, 1981); Eppink, D., Futures

Ree ear ch : is it used? (Long Range Planning, Oxford, 1981); Makri
dakis, S., Ifwe cannot forecast how can we plan? (Long Range
Planning, Oxford, 1981) Gerstner, L., Can Strategic planning pay.

off? (Chicago, St.Clair Press, 1976); Heroux, R., How effective

is your planning? (Managerial Planning, Oxford, 1981); Irwin, P.,
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Who Really Believes in Strategic Plannning? (Managerial Planni~~
Oxford, 1978.

Dentro deste quadro de d~vidas e ceticismo, ~ publicado
em 1979 o livro Strategic Management - A New View of Business Po

licy and Planning (Boston, Little Brown and Company), dos autores
D. Schendel e C. Hofer. Segundo alguns especialistas da ãrea, e~
te texto inaugura o terceiro paradigma, o da lIadministração estra
t~gicall. Esta ~ concebida por aqueles dois autores como lIum pr~
cesso que lida com a função empreendedora da organização, com o
crescimento e a renovação organizacionais e, mais especificamente,
com o desenvolvimento e a utilização da estrat~gia, a qual deverã
9 u ia r a s o pe ra çÕ e s da o r9a n ização '~. Tal pro ce s so de ve inco r po ra r
não s5 a formulação da estrat~gia, como tamb~m sua avaliação, im
plementação e controle. Estes autores tamb~m defendem a necessi
dade de um sistema formal de planejamento, que propicie um conte~
to organizacional adequado ã formulação, avaliação, implementação
e controle da estrat~gia, e que, portanto, possibilite um melhor
desempenho da empreia como um todo.

A id~ia central ~ de que o sucesso da empresa depende
nao so da capacitação de seus gerentes em formular estrat~gjas efi
cazes, como tamb~m de seu poder de liderança sobre os niveis hie

I rãrquicos inferiores, de modo a fazer com que as estrat~gias se
,jam eficazmente implementadas. Na realidade, a concepção de Admi

nistração Estrat~gica apenas aperfeiçoa ~s processos bãsicos jã
formulados pelos defensores do Planejamento Estrategico, sem con
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tudo entrar nos problemas centrais enfrentados pelas empresas na
atual d~cada de 1980, decorrentes da nova dinâmica econ5mica, p~
lltica e social mundial.

Mais do que simples aperfeiçoamentos de m~todos estabe
lecidos, a solução dos novos problemas, que sao de natureza essen
cialmente distinta daqueles das d~cadas de 1960 e 1970, exigirã
uma mudança de paradigma, isto ~, da forma de interpretar os fen5
meno$ emergentes nas sociedades e economias dos diversos palses.
Pretendemos desenvolver esta abordagem no capltulo V deste estud~

Como conclusão deste tópico, a id~ia central que gost~
rlamos de deixar salientada ~ a de que a forma como·evolulram as
t~cnicas de administração de empresas estã associada a necessida
de de encontrar soluções concretas para os problemas enfrentados
pelos gerentes no processo de gestão de seus negócios. Tais pr~
blemas, por sua vez, t~m especifidades diferentes a cada estãgio
do desenvolvimento do sistema econ5mico capitalista. A formulação
das soluções parte de um processo de reflexão não só dos pragmãt!
cos homens de negócios, como tamb~m dos pensadores localizados nas
universidades e escolas de administração de empresas. Como a nat~
reza dos problemas ~ dinâmica, as soluções encontradas e as t~cni
cas gerenciais delas .decorrentes encontram-se em processo de con
tfnua mudança.
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2.2. ESTÁGIO ATUAL DA TEORIA NO BRASIL

No Brasil, o conhecimento e o pensamento na area de es
trategia empresarial sofreu significativa influência da teoria de
senvolvida pelas universidades e as empresas norte-americanas. Os
textos e livros publicados por autores brasileiros (ver bibliogr~
fia em anexo) têm procurado adaptar as concepções norte-americanas
para a realidade brasileira, sem, no entanto, introduzirem abord~
gens originais que possibilitem captar a dinâmica desta realidade.

Não pretendemos realizar, aqui, uma sintese da extensa
literatura brasileira existente na ãrea, mas apenas destacar o e~
tãgio atual da teoria em estrategia empresarial no Brasil. Dentro
do amplo espectro de temas relativos ao processo de planejamento
estrategico, achamos relevante focalizar apenas os conceitos e
tecnicas mais difundidos sobre Anâlise Ambiental, que e o tema
central deste estudo.

Por tornar-se exaustiva a referência detalhada aos di
versos autores, visto que suas concepções seguem aquelas da lite
ratura americana analisada no capitulo anterior, preferimos sele
cionar um autor, que sirva de exemplo do estâgio atual ~do pensa
mento em estrategia empresarial no Brasil de hoje.

Para tanto,escolhemos o livro de Paulo Vasconcellos Fi
lho, intitulado Planejamento e Controle, Uma Proposição Brasilei
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ra (Rio de Janeiro, Livros T~cnicos e Cientificos Editora, 1981),
que trouxe algumas contribuições ao tema de Anâlise Ambiental.

Neste texto, o referido autor propoe lIum m~todo para a
anâlise do ambiente de umâ organização, que possa nortear, efeti
vamente, a formulação de planos estrat~gicosll.

Inicialmente, o autor divide o processo de anâlise amb!
ental em tr~s etapas: o mapeamento, ·a classificação e a anâlise

, das variâveis ambientais. Estas variâveis são diferintes para c~
da,tipo de ambiente, ou seja, o macroambiente, o ambiente oper~
cional e o interno, conforme ~ ilustrado no quadro I. O macroam
biente e decomposto em segmentos de variâveis interrelacionadas,
que compõem a limalha das variâveisll, como apresentado no quadro
11. E apresentada uma lista detalhada das variâveis mais relevan
tes, como vemos no quadro II!. O ambiente operacional .e composto
pelos IIpúblicos relevantes externos 11 da organização; como exem
.plo, são mencionados os consumidores, os fornecedores, distribui
dores, governo, sindicatos, associações de classe, veiculos de co
municação, concorrentes e comunidades. E o ambiente interno e in
tegrado pelos IIpúblicos relevantes internosll, como os acionistas,
a diretoria, os funcionârios e suas familias.

Depois do mapeamento, o autor apresenta sua sugestão de
lIum novo m~todo para classificar estas variâveis, que possibilita
uma abordagem mais abrangente do ambiente". E começa fazendo uma
critica ao generalizado uso da classificação de variâveis restri
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/ta a dois tipos: ameaças' e oportunidades. Depois, elabora a sua
,\ proposta de um novo m~todo de classificação, partindo da conside
:ração do ambiente como 110 somatõrio de n variãveis de natureza e

)

cara c t e r f st ica s diversas (positivas, negativas ou neutras), loca
:lizadas dentro ou fora da organização (internas ou externas), que
I!influenciam, em diferentes nlveis temporais (passado, curto, me

\\d io e 1o ng o pra zos) o de sem pe n ho da o rga n iza çã o 11 • Sim bo 1 iz a e s
tas classes de variãveis na expressão apresentada no quadro IV e
conceitua estas em oito tipos: ameaça, restrição,problema, sinto
ma negativo, variãvel neutra, sintoma positivo, incentivo e opo~
tunidade. Por ultimo, constrõi a IIMatriz Tridimensional de Variã
'veis Ambientaisll

, a qual cont~m 64 c~lulas, cada uma representa~
do uma variãvel ambiental nos diferentes nlveis situacionais e

itemporais combinados, como se vi na listagem do quadro V.
{
matriz ~ apresentada no quadro VI. O autor recomenda que

Esta
cada

ãrea funcional da empresa (marketing, finanças, produção, recur
sos humanos, etc.) faça sua matriz, que serão todas depois conso
1 idadas na IIMacromatriz Tr t d ime n s io na l :", conforme o quadro VII. As
sim, o 11 am b ie nte da .0 r gan izaç ã o 11 se rã fr uto de sta com b ina çã o de
matrizes, como ~ indicado na equação do quadro VIII.

Apõ~ estas duas etapas de mapeamento e classificação,
vem a anãlise das variãveis ambientais. A este resp~ito o autor
nao apresenta um m~todo prõprio, limitando-se apenas a fazer refe
rincia às t~cnicas disponlveis, sintetizadas no quadro IX. Justi
fica-se o autor dizendo: IINão poderia ser nossa intenção focali
zar todas as metodologias disponlveis para o exame das variãveis.
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Preferimos orientar aqueles que realizarão tal tarefa, mencionan
doas ticnicas disponiveis mais apropriadas para o exame das va
rtiveis componentes de cada ~egmento ambientalll

• E conclui com a
seguinte observação: 110 suc~sso dependeri do conhecimento profu~
do da realidade ambiental pertinente à organização, obtido atra
v~s de uma Anilise Ambiental mais cientifica e menos baseada ap~
nas no feeZing (sentimento) de executivos experientes".

Devido ao carãter formal ista e de sc r í tí vo dos, modelos
desenvolvidos para anilise ambiental, como este acima mencionado,
virios autores brasileiros revelam insatisfação em relação às li
mttações destes modelos. Como exemplo, R. Richers (1981)afirmou:
"Hoje,'quando se trata do ambiente na literatura especializada, hi
quase sempre uma pressuposição classificatôria e descritiva em tor
no deste conceito. ( ... ) dificilmente penetra no amago das que~
tões ambientais e de seu poder de influência sobre os destinos das
empresas". P.R. Motta (1976) dizia que "não tem sido outra a pre~
cupação da teoria organizacional contemporânea, que tem fornecido
inGmeros modelos descritivos para anãlise ambiental, bem como al
guns modelos prãticos e normativos para o planejamento empresarial.
No entanto, apesar disso, os modelos existentes ainda falham em
po s.s í b il í t ar va a nâ l i se ambiental como sistema, enfatizando sua gl~
balidade e não categorias ou unidades independentes".

Esta breve revisão das metodologias desenvolvidas para
anilise ambiental pelos diversos autores americanos e brasileiros
permite-nos emitir a seguinte sintese critica:
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1. A tarefa de analise ambiental pode ser resumida em dois aspe~
tos:
· id~ntificar e compreender a natureza e a dinâmica dos

res criticos relevantes, que interferem nos resultados
bais das empresas;

· projetar as tend~ncias futuras destes fatores~

fato
gl~

2. Para realizar uma analise ambiental eficaz, os dirigentes em
presariais necessitam de:
· informaçõ~s sobre os fatores criticos relevantes;
· um modelo, ou quadro referencial, para interpretação destas

informações.

3. As técnicas (metodologias e modelos) desenvolvidas para orien
tar a elaboração da analise ambiental limitam-se a:

fornecer regras formais e gerais, que enumeram uma sequencia
de procedimentos a serem adotados;
descrever e classificar os diversos tipos de fatores relevan
teso

4. As limitações destas técnicas devem-se a:
· explorarem apenas a forma e não o conte~do do processo pe~

ceptivo e analitico;
não considerarem o contexto onde se inserem os fatores de
analise;
serem gerais, nao captando a especificidade dos fenômenos;

· serem estaticas e a-históricas, partindo da premissa da imu
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tabilidade e generalidade dos fen6menos;

5. A proposição central desta critica é a de que um novo método,
para superar as limitações dos existentes, deve partir de uma
mudança de paradigma, ou seja, do enfoque de interpretação dos
fen6menos ou quadro referencial te6rico.

6. Este novo paradigma significa considerar que:
· os fen6menos são dinâmicos e inseridos em um dado contexto

hist6rico, que evolui segundo certos fatores condicionantes,
estruturais e conjunturais;
os fen6menos são contradit6rios e originados pelo jogo das
forças em oposição;

· os métodos de análise devem ser fruto das condições concre
tas especificas de cada empresa em dado momento hist6rico;

· surge, portanto, a necessidade de utilizar um novo quadto re
ferencial te6rico para anilise do~ fen6menos.
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Quadro I
AMBIENTE TOTAL DA ORGANIZAÇAO

, Macroambiente

• Variáveis econômicas
o Variáveis sociais " "
o Variáveis culturais
~ Variáveis demográficas

• Variáveis políticas
• Variáveis tecnológicas
o Variãveislegaís
o Variáveis ecológicas

Ambient e operacional

o Públicos Relevantes Externos

Ambiente interno

• Públicos Relevantes Internos
o Oferta Expandida da Organização

Fonte: VASCONCELLOS F9, P., Planejamento e Controle, p.94.
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Quadro UI

RELAÇAODE VARIAvElS AMBIENTAIS
I. Variáveis Econiunica.IIi

lO Crescimento do PND
h} Balanço de pagamentosc, Reservas cambiais
d/ Balanço comercial
('I Taxa de inflação
J) Taxas de juros
R I Estabilidade monetária
hj Mercado de capitais
iJ Arrecadação (impostos federais, estaduais c municipais'
j/ Distribuição de renda

1. Variáveis Sociais

aJ Estrutura sócro-cconõrnica
• Percentual da população pertencente a cada segmento sócio-cconômico
• Hiatos entre os diversos segmentos
• Condições de vida de cada segmento (moradia etc.)
• Estrutura de consumo de cada segmento
• Estilo de vida de cada segmento: tendências
• Sistema de valores de cada segmento

~b} Estrutura sindical
• Tipos de organização
• Tipos de conflitos
• Graus de participação
• Caracteristicas ideológicas

f") Estrutura pohtica
• Características ideológicas
• Características organizacionais
• Tipos e graus de participação

3. Variá veIs Culturais

a/ Indice de alfabetização
b) Níveis de escolaridade
(,} Carectenstlcas da orientação educacional: tendências
d] Estrutura institucional do sistema educacional: tendências
r) Veículos de comunicação

• Estrutura institucional do setor
o Graus-de- concentração
• Regime de funcionamento
• Níveis de audiência e leitura: tendências

.t •. Vuuhcls [komográfica.,

.0 Densidade populacional
1>, Mobilidade da população (interna)
('J Índice de natalidade
d,· Índice de monalidade
"J Taxa de crescimento demográfico - (c- - d)
J} Taxa de cr escimente populacional a I {c - di + imigração - emigração I
!I/ Composição c distribuição da população segundo sexo. idade. c cstnnura famili~,

5. Varili"ds Pulíticas

(lJ Fatores de Puder
• Partidos poluicos
• Sindicatos
• Instituiçôes religiosas
• Forças armadas
• Associações de classe
• Empresas muhinacionais
• Empresas estatais
• Ministérios
• Secretarias de Estado

Poder legislativo
• Poder judiciário
• Poder executivo

b/ Estrutura de Poder
• Regime de governo
• Importância relativa dos ratores de poder
• Tipos de relacionamentos entre fatores
• Tipos de participação dos fatores

("j Resultados da Dinâmica da Estrutura de Poder
• Política monetária
• Política tributária
• Política de distribuição de renda
• Política de relações externas
• Legislação (federal, estadual. municipal)
• Politica de estatizaçâo
• Política de segurança nacional

6. Variánis Tecnológicas

a) Capacidade para aquisição e desenvolvimento de tecnologia
b/ Proteção de patentes
("j Ritmo de mudanças tecnológicas
d/ Orçamento de pesquisa e desenvolvimento
tI Transferência de teco,?loaia

7. Varhivet.oLegal.

u/ Legislação tributária
b/ Legislação trabalhista
,./ Legislação comercial

8. VarlAvcl. Ecológicas

a/ Indico de poluição sonora
b/ Índice de poluição atmosférica
,./ Índice de poluição hidrológica
d/ Índice de poluição visual
r) Legislação sobre uso do solo c meio ambiente

Fonte: VASCONCELLOS F9, P., PLanejamento e' Controle, p. 98-100.
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Quadro IV
AMBIENTE DA ORGANIZAÇAO

onde:
(+)
(-)
(n)
(I)
(s)

n

ambiente da organização = L variáveis (+, -, n) .
1,.\

i= 1

positivas
negativas
neutras
nível temporal (passado, curto, médio e longo prazos)
nível situacional (internas ou externas)

Fonte: VASCONCELLOS F9, P., Planejamento e Controle, p. 108.

(J)

N



REGl/\O NEGATIVA

REGIÃO NEUTRA

REGIÃO POSITIV A

Quadro V
TERMÔMETRO D.AS VARIAvEIS AMBIENTAIS

{

AMEAÇAS

RESTRiÇÕES

PROBLEMAS

SINTOMAS NEGA TI\'OS .

VARIÁVEIS NEUTRAS

SINTOMAS POSITIVOS

INCENTIVOS

OPORTUNIDADES

NATUREZA DAS
VARIÁ VElS AMBIENTAIS,------;....::

Fonte: VASCONCELLOS F9, P., Planejamento e Controle, p , 110

CARACTERíSTICAS DAS
VARIÁ VEIS AMBIENTAIS (j)

w.J



Quadro VI
. 64

MATRIZ TRIDIMENSIONAL DAS VARI~VEIS AMBIENTAIS DE UMA ORGANIZAÇAO

o
VARIÁVEIS V P

AMBIENTAIS A o
R R

I I T
Á N U
V C

!li

E E I

L D

S
I
T

NU
( A
V C

·E I
L o

N.•.
L

EXTERNO

INTERNO

p c P M P L P
A U R ~ R O R
S R A o A N A

S T Z I Z G Z
A O o o o o O
D
o

NIVEL TEMPORAL

Fonte: VASCONCELOS F9 P., PZanejamento e ControZe,p. 111.
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Quadro VII
MACROMATRIZ TRIDiMENSIONAL DAS VARI~VEIS AMBIENTAIS

JU:ClJItSOS HUWANOS PRODUÇ.lO .

Fonte: VASCONCELLOS F9, P., PZanejamento e ControZe, p. 112.



Quadro VIII
AMBIENTE DA ORGANIZAÇAO

4
ambiente da organização = L Ma

a=1

onde:

n
(Morketing)M1 l: x·

i =1 I

n
J,f2 L x· (Finanças)

j = 1 J
n

/t13 L xk (Produção)
k=l
n

A-14 = L xp (Recursos Humanos)
p=l

Fonte: VASCONCELLOS F9, P., Planejamento e Controle, p. 113.



quadro IX
TEcNICAS PARA ANALISE DAS VARIAvEIS AMBIENTAIS

Segmentos Variáveis Técnicas de análiseambientais ambientais

Modelos Métodos Projeção
qualitativos 12 causais análise de séries

temporais
Econômicas • Método de • Modelo de • Média móvel

delfos regressão
Sociais • Painel de espe- ·Modelo • Amortecimento

ciaJistas econométrico exponencial
Culturais • Previsão • Pesquisa de • Sistema Box-

visionária inrençôes j ••nkins
Demográficas • Analogia • Modelo • Sistema X-li

histórica input-output
Políticas • Pesquisa de • Modelo • Projeção de

mercado input-output tendências
econômico

Tecnológicas • Geração de • Índices de
• cenários difusão

Macroam- Legais • Árvores de • Principal
~iente relevância indicativo

Ecológicas • Análise
morfológica

• Metodologia de análise da demanda proposta por Philip
Kotler (negativa, inexitente, latente, declinante, irre-
guiar, plena, excessiva, nociva).

• Modelos para análise do comportamento do consumidor

Consumidores ' 1. Econômico Marshalliano
• Finais Mod M' . . • Pavloviano de Aprendizagem
• Industriais' elos onvacronais • Psicanalítico Freudiano

• Sócio-Psicológico Vebleniano

\" Howard-Sheth .
• Atuais • Allan R. Andreasen
• Potenciais Modelos Teóricos • Francesco M. Nicosia

• Jamcs F. Engel, David T.
Kollat e Roger D. Blackwell

"
• Metodologia para Segmentação de Mercado' (geográfi-

ca, demográfica, psicográfica, por beneficio. por volume.
por fator de marketing ; produto/espaço)

• Anátise dos Relacionamentos mantidos com a Organiza-
ção

• Pesquisa de Mercado (qualitativas e quantitativas)

Segollentos Variánis
ambientais ambientais Técnicas de análise

• Metodologia para análise da concorrência proposta por
Rochelle O'Connor:" Participação de mercado; Puntos
Furtes e Fracos; Determinantes de Custo e Preço; Van-
tagcns Diferenciais; Inovações Tecnológicas; Di,po~ibi-
lidade de Recursos financeiros. Humanos. Materiais e

Concorrentes Tecnológicos (curto. medi o e' longo prazos); Estratégias
de Produto. Preço. Promoçãu e Distribuição .

• Análise dos Relacionamentos mantidos com a Organiza-
ção

Órgãos governa- • Análise dos Relacionamentos mantidos entre a Organiza-
mentais çâo e seus Públicos Relevantes Exrernov, nos dois senti-

Ambiente Fornecedores dos:
Operacional Comunidade Organização - Público Público - Organização

Distribuidores
Vciculos de co- I Fornecimento Consumo
municação Apoio' I Controle

Instituições Financiamento financiamento
financeiras Consumo Apoio

Instituições de Orientação Fornecimento
ensino e pes- etc. Orientação
quisa etc. Antagonismo

etc •

Acionistas • Análise dos Relacionamentos mantidos entre a Organiza-
Diretoria ção c seus Públicos Relevantes Internos. nos dois senti-

Ambiente Funcionários dos:
interno Operários Organização - Publico Público - OrganizaçãoFamília

Produto • Metodologia de Análise do Portfólio de Produtos propos-
ta pelo Boston Consulting Group

• Pesquisa de Produto
Preço • Pesquisa de Canais de Distribuição
Promoção • Metodologia de Análise dos Pontos Fortes e Fracos da

- - Distribuição organização, proposta por Howard H. Stevenson '
Atmosfera • Pesquisa de Imagem
Serviços • Pesquisa de Propaganda
Imagem

Fonte: VASCONCELLOS F9, P., Planejamento e Controle, p. 116-118.
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3. A DINAMICA ECONÔMICO-POLíTICA DA "NOVA REPÚBLICA"

Neste capitulo vamos reali~ar uma sintese do macroambi
ente econômico, politico e social que antecedeu ã IINova Republ!
call e que hoje a caracteriza. Queremos contar um pouco da histô
ria do Brasil no periodo entre 1979 e 1986, dando ~nfase as polI
ticas econômicas praticadas pelos governos e ãs relações destes
com as principais forças sociais: os empresirios, os trabalhadores
e a Igreja.

Este amplo panorama serviri de pano de fundo para a ana
lise das questões estrategicas das empresas dos virios setores eco
nômicos, durante os ~ltimos seis anos (1980-1985), alem de ser o
ponto de partida para a consideração das tendências gerais que
conformarão a dinâmica econômico-politica nos prôximos cinco· anos

./

(1986-1990).
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3,1, ANTECEDENTES

3,1,1, O GOVERNO FIGUEIREDO: ECONOMIA E FORCAS
POLTTICAS

Em 1979, ano em que o General Figueiredo assumiu a Pre
sidincia da Rep~blica, a situação econ6mica interna.e externa es
tava bastantedeterforada. O quadro interno era de inflação ele

/ vada, divida externa muito alta e d~ficit comercial crescente. A
situação externa, a nivel mundial, agravara-se com o segundo cho
que do petr6leo e a elevação da taxa de juros no mercado monetãrio
internacional.

O Ministro do Planejamento, Mãrio Henrique Simonsen, no
inicio do Governo Figueiredo, adotou uma politica econ6mica ~ com
bate ã inflação e redução do d~ficit das contas correntes, atra
ves de medidas monetãrias restritivas. Dizia o Ministro, na ep~
c a, que a infl aç ão "f o i que ge ro u a cr ise po 1i t ica de 1964. A e 1a
tamb~m se podem atribuir os atuais conflitos trabalhistas, cujos
desdobramentos são imprevisiveis" (Balanço Anual, 1980).

Com base neste raciocinio, o Governo anunciou, em abril
de 1979, o "pacote antiinflacionãrio", que "deverã ter vigincia
temporãria, impedindo que seus resultados entra~em o desenvolvi

r
mento do processo produtivo"., Entre as principais medidas do p~
cote estava o controle de preços pelo CIP. /

/
I
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Mas, ã medida que eram contrariados muitos interesses,
os conflitos logo começaram a surgir. Dentro do próprio Governo,
as reações ã politica do Ministro do Planejamento se fizeram sen
tir da parte dos Ministros da Fazenda, Agricultura, Interior, Edu
caça0 e Minas e Energia, que se sentiam afetados pela pOlitica de
corte dos investimentos publicos.

Influentes lideres empresariais passaram a criticar du
ramente a politica econômica. Como analisou Bresser Pereira (1983),

/
( 11 o sem p re sár io s in satis fe itos com a te ndên c ia de cre sce n te dos seu s

lucros, e sabendo que havia a alternativa do Sr. Antonio Delfim
Netto, que entre 1967 e 1973 comandara o "m t laqr-e v , pressionaram
o governo, levando Simonsen ã renunciall

•

o empresário Antonio Ermirio de Moraes declarava, naqu~
la epoca: IISoua favor do capitalismo agressivo, em que o cap!
tal especulativo tenha uma remuneraçao menor que a de quem aplica
com risco. Hoje as coisas estão de tal j~ito que as pessoas ven
dem as propriedades, compram LTN e vão viver o dia de hoje. A ta
xa de remuneração excessiva poda a criatividade. Com o Delfim se
ra bom porque ele sabe como sao as coisas: dá incentivos, apóia,
mas acabará apertando nessa á re a 11 (B a 1a nçoA nua 1, 1979 ) .

A ~scolha do Ministro da Agricultura, Delfim Netto, p~
;ra assumir a Secretaria do Planejamento, atendia ao objetivo de
, convocar algu~m não radicalmente comprometido cbm outras corren
.t e s de pensamento' e, ao mesmo tempo, em condições de mudar o "e s
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tado de espirito" da Nação.

A 19 uns e c o nom istas re co nh e c iam, na é po C a, a im p os s ib i1!
dade de sobrevivencia do Ministro Mãrio H. Simonsen. Em entrevis
ta ao B a 1a n ç o A nua 1 (1 9 79 ), o e c o n om is ta A nt o n io Ca r los Le m b r u be r
reconhecia que uma politica econ6mica contenci~nista envolvia gra~
de s r isc os. O p r im e iro e r a p ro vo c a rum a re ce s sião e c o n Ô m ic a que,
embora de curto prazo, por força das caracteristicas do pais, p~
deria ter desdobramentos politic~s perigosos. Segundo, favorecia
uma ãrea muito visada: a bancãria. Para o economista, "não se p~
de esquecer que o choque monetãrio afeta ãreas de peso relativa
mente pequeno em termos econ6micos globais, mas fortes politic~
mente: aquelas que dependem de credito fãcil (industria automobi
lTstica, eletrodomésticos, m6veis), de dinheird barato. (siderur
gia,papel e celulose, serviços publicos) ou de investimentos -

p~

blicos (construção pesada, bens de capital). ~s d·ificuldades em
enfrentar pressões dessas ãreas, com o conseqüente agravamento do
problema inflacionãrio, é que, ·em minha opinião, levaram o profe~
sor Mãrio Henrique Simonsen a demitir-se recentemente da Secreta
ria do Planejamento".

O economista Luiz Gonzaga Beluzzo dizia, na época, que
11 na a tua 1 sa fr a de te c n oc r a tas que se r ve o 9o ver no, Oe.lf im p a r e ce
ser o unico com uma proposta razoãvel para enfrentar os atuais pr~
blemas do pais. A f6rmula anteriormente adotada por Simonsen nao
levaria a econ~mia brasileira a lugar nenhum" (Balanço An u a 1 ,

1979).
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o Ministro Delfim Netto, ao tomar posse em agosto de
1979, anunciou mudanças na politica econõmica. As prioridades con
tinuariam as mesmas, isto ~, o combate ã inflação, a diminuição
do d~ficit comercial e menor dependência do exterior na ãrea de
energia. As mudanças ocorreriam na estrat~gia: ao inves de de
ter o consumo via restrições de-cr~dito, Delfim defendia a expa~
sao da economia. Dizia que o pais não podia deixar de crescer por
causa dos seus problemas sociais. IINum pais de alta renda per c~

p i ta, a s pe ssoa s po de m f ic a r a 1g um tem po sem tra ba 1ha r. Aqui não 11 ,

declarava Delfim. E durante o segundo semestre de 1979, vãrias me
didas de politica econômica foram adotadas naquela direção.

Conseqüentemente, no final de 1980, a economia cresceu
i 8%, mas a inflação atingiu o recorde de 110%, o d~ficit da balan

< l ça comercial elevou-se para 2,8 bilhões de dõlares e
'mento externo bruto alcançou 53,8 bilhões de dõlares .

o endivida

.A situação tornou-se tão dificil que antes do final do
ano o governo teve que rever sua politica, adotando medidas de ca

1 - . d d\ rater monetarista ortodoxo, objetlvan o provocar a recessao, re u
\Zir a inflação e conter o desequilibrio das contas externas, o
que atendia as expectativas e pressões dos credores internacionais.

o ano de 1982 foi bastante critico para a economia bra
sileira. Alem dos reduzidos saldos da balança comercial, o merca

.'

do financeiro internacional estava em crise de liquidez, princ~
palmente a partir das crises do Mexico, ,Polônia e Argentina.
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Setembro de 1982 ficou conhecido como IIsetembro negroll
,

ou seja, o mes em que secaram as fontes de financiamento externo
para a rolagem da divida. Para fechar as contas do balanço, o G~
ver no fo i ob r iga do a ape 1a r pa ra em pre st imos de em e r ge nc ia, de c ur

../ to prazo, junto a bancos estrangeiros. Teve dei entrar no Fundo
Monetário Internacional e iniciar um penoso processo de renegoci~
ção da ,divida externa. O acordo com o FMI previa a concessão de
creditos para0 .trienio 1983/85 desde que o Brasil se sujeitasse
a rigoroso plano de reajustamento da economia, que previa a redu
ção do deficit publico e das importações e a contração dos meios
de pagamento.

Durante todos o ano de 1983, o Governo esteve envolvido
em negociações com os banqueiros internacionais. A maxidesvalori
zação do ~ruzeiro, em fevereiro, comprometeu o alcance das metas
assumidas com o FMI. Como estas metas não chegpram a ser ating1
das, o Brasil acabou assinando a 3~ Carta de Intenção com o FMI e
entrando em nova rodada de negociações,visando a obtenção de re
cursos adicionais para cumprimento dos compromissos vencidos.

Naquele ano, .toda a economia brasileira fez um esforço
de reciclagem para aumentar as exportações e obter um saldo de
US$ 6 bilhões na balança comercial. O mercado interno foi sacri
ficado, atraves do achatamento dos salários, do arrocho no credi
to, do congelamento dos investimentos publicas, do aumento dos im
postos e da contenção das importações. Como resultado, o PIB
caiu - 3,2%, o superávit da balança comercial foi de US$ 6,5 bi
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lhões, a inflação chegou a 211% e a divida externa totalizou US$
91,7 bilhões.

o ano de 1984 caracterizou-se pela recuperaçao da econo
mia (PIB cresceu + 4,5%), em decorr~ncia do aumento cdas export~

/ çoes, favorecido pela reativação da economia norte-americana. O
saldo da balança comercial atingiu US$ 13,1 bilhões e as reservas
chegaram a US$ 12 bilhões, livrando o pais do aperto cambial de
1982/83. Mas a inflação continuou alta, chegando a 223,8%.
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FORCAS POLTTICAS

(

\ A· c 1 a s se em pre sar ia 1 'I atrave s das voz e s de seu s 1T de re s,
da imprensa ou de outros canais de pressão, manifestou-se, no inI
cio do Governo Figueiredo, explicitamente contra a polTtica econô
mica de combate ã inflação.

/ A revista Balanço Anual (1979) expressava, na epoca, o
pensamento do empresariado da seguinte maneira: liA principio ti
mida mas pouco depois abertamente, alguns dos lTderes empresariais

/ mais expressivos do PaTs colocaram-se, na teoria e na prãtica,
contra essa alternativa que consideravam a consagração do derro
tismo. Sinais de uma recessão repontavam aqui e ali, e os homens
de empresa não os deixaram passar sem chamar a atenção para os
riscos de suas conseqUencias sociais ( ... ) E, evidentemente, nada
une mais os empresãrios do que a perspectiva de uma recessão, p~
ra a qual a po lLt i ca econômica colocada em prãtica ate agosto (1979)
parecia estar -levando o pals".

As manifestações giravam sobre quatro temas bâsicos : aber
tura polltica, maior participação do empresariado nas decisões eco
nômicas, defesa da empresa privada nac1~nal e combate ã excessiva
intervenção do· Estado na economia.

( A entrada do Ministro Delfim Netto na Secretaria do Pla
nejamento recuperou, em parte, a confiança e o apoio da classe e~
presarial no governo. Dizia a revista Balanço Anual (1979) na ep~
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ca: IISem d~vida, o consenso que espontaneamente ~ consolidou nos
meios empresariais estã entre os principais fatores que levaram
ao abandono oficial da estrategia de desaquecimento e a recente
disposição do governo de dialogar sobre assuntos antes considera
dos absolutamente secretosll

•

Apos a queda do Ministro M.H. Simonsen, a reaproximação
entre governo e empresãrios fica evidenciada pela seguinte decla
raçao de um dirigente empresarial: A entrada de Delfim Netto co
loca por terra a po1itica recessionista, ate porque ele não gost~
ria de ser o carrasco do Brasil por cinco anos. Como o negocio
agora e crescer com a inflação, abre-se um horizonte mais tranqU!
10 para o setorll (Balanço Anual, 1979).

Este tipo de percepçao era muito comum entre os empres~
rios, na epoca, isto e, atribuir a uma unica personalidade do g~
verno a onipotência de decidir o rumo dos acontecimentos, sem pe~
ceber os fatos novos emergentes no contexto econ5mico, politico e
social do pais e do mundo, que forçariam mudanças nos rumos plan~
jados.

Como fruto da articulação do empresariado visando uma
açao politica mais efetiva no relacionamento com o Governo e com
a classe trabalhista, houve o fortalecimento dos orgãos e associ~
ções de classe e o surgimento de lideranças mais representativas
dos interesses do empresariado como um todo. Foi o que aconteceu
com a~FIESP, por exemplo. Em 1980, a disputa pela presidência da
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entidade foi bastante acirrada, tendo a eleição sido ganha por um
representante da nova liderança emergente: Luis Eulâlio Bueno Vi
digal Filho, dirigente da Cobrasma.

o novo papel assumido pelos ôrgãos de classe levou a
',uma m a io r p ro f iss io na Ti za ção de seu s q uadro s e a um pa d rã o de atu ~
I~ão mais racional e planejado. De acordo com a revista Balanço
Anual (1981), lias t â t i ca s dos empresârios,·industriais, quando se
trata de discutir as grandes questões que agitam a economia, vem
gradualmente mudando. Ate bem pouco tempo, eram comuns as decla
raçoes agressivas quanto ao alto custo do dinheiro e alertas vee
mentes quanto ã possibilidade ate de ·paralisacão da produção na
cional ., como declarou em abril clâudio Bardella. Agora, os em
presârios preferem falar com numeras, muitos dos quais produzidos
pela Federação das Industrias do Estado de São Paulo (FIESP).( ...)
E os empresârios estão cada vez mais propensos a fazer sugestões
concretas. Uma delas - a de instituição de correção pôs fixada nos
financiamentos ãs empresas - acabou sendo adotada, em parte, pelo
Conselho Monetârio Nacional (CMN)".

Durante o periodo mais dificil da recessao econômica,
entre 1981-83, foram bastante moderadas as criticas da classe
presarial em relação ã politica recessiva, criticas estas que

em :~.

ti-
da

pode
nham sido aguçadas entre 1977-79. Este "refluxo conservador 11

classe empresarial, como analisou Bresser Pereira (1985),
ser explicado, entre outros motivos, pelo processo de adaptação ã

crise, empreendido pelas empresas, o que levou a que muitas até
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'se beneficiassem, ou pelo menos, mantivessem seus resultados eco
I
in6mico-financeiros nos niveis de~ejados.

Afinal, a luta pela sobrevivência era um imperativo, fo~
i çando as empresas a se ajustarem atraves da adoção de vãrias medi
)

das. Entre estas, o aumento do mark-up e dos preços; as demissões
de trabalhadores; a mecanização e a racionalização dos processos
produtivos para reduzir custos; a conquista do mercado externo e
o aumento das exportações.

As lideranças empresariais tambem estavam muito envolvi
das na formulação e encaminhamento de propostas ao governo para a
superação das restrições externas ã recuperação da economia brasi
le ira • Como dizia um lTde r empresarial, na epoca: "não adianta ch~
rar o leite derramado. O Pais enfrenta o impasse da divida exter
na, sua economia passou a ser vulnerãvel ãs flutuações internacio
nais, originando periodos de politica restritiva, como no momen
to" (Balanço Anual, 1982).

Em agosto de 1983, doze lideres empresariais, integra~
tes do Forum Gazeta Mercantil, publ icaram o "Documento dos Doze",
onde expressavam suas opiniões sobre a situação da economia do
pais. "Eles acham que não se rã pela recessão sem destino que o
Pais alcançarã seu futuro; que e necessãria uma profunda reforma
financeira; que a responsabilidade dos debitos em dõlares deve
ser transferida ao Estado; que os orçamentos federais devem ser
unificados; que o poder de compra dos salãrios deve ser protegido
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e o controle de preços deve ser temporário; que o desemprego e
alarmante e exige uma politica eficiente para combat~-lo; que a
renegociação da divida externa deve ser feita sob uma nova atitu
de, que evite a ruptura unilateral voluntária ou involuntária comI-'

os bancos internacionais, mas em que se busque acordo com os ban
cos para que se obtenham prazos e condições mais suportáveis pelo
Pais; e que se continue caminhando rumo ã plena democracia" (Ba
lanço Anual, 1983).

Mas as criticas continuavam em tom moderado, porque co
mo dizia um lTd e r empresarial, na época: "um homem de negócios nun
ca deve brigar com o governo" (Balanço Anual, 1984) .

.Quanto ã classe trabalhadora, todo o periodo entre 1979
e 1984 e marcado por centenas de movimentos grevistas e de
de r,epressao por parte do Governo.

atos

Em março de 1979, inicia-se uma greve de grandes propo~
çoes, com a paralisação de cerca de 200 mil metalurgicos do ABC
paulista. Após dez dias de paralisação, declarada ilegal pelo
Tribunal Regional do Trabalho (TRT), o governo decretou interven
ção nos tr~s sindicatos do ABC. Em agosto do mesmo ano, 80 mil

,trabalhadores da construção civil de Belo Horizonte entram em gr~
ve, que foi reprimida pela policia, provocando a morte de um dos
operários.

Com o agravamento da crise econômica e a politica de
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ajustamento comprometida com o FMI, o governo fez varias modifica
coe s na lei salarial, objetivando o achat ame nt o dos sa lá r io s . Em
janeiro de 1983, decretou o corte dos 10% adicionais ao INPC para
as faixas de at~ tr~s salãrios mlriimos. Em seguida, foi aprovado
o decreto nQ 2065, fixando 100% do INPC apenas para a faixa at~
tr~s salãrios mlnimos.

Na prãtica, o Decreto nQ 2065 foi muito pouco a~licado,
inclusive nas empresas estatais. Afinal, o maior poder de barg~
nha das camadas de mais altos salãrios impediu a aplicação dos
reajustes previstos na lei. Al~m disso, "não foram poucas as li
deranças empresariais a se posicionarem contra a nova legislação
salarial. Os trabalhadores, por outro lado, tudo fizeram para
conseguir reajustes maiores do que os oficiais" (Sabõia, 1985).

Com as pressoes na area trabalhista e os resultados re
lativamente favorãveis da economia em 1984, surgiram condições p~
ra aprovação de nova lei salarial (nQ 7238) em outubro daquele ano.
Segundo a nova lei, concedia-se reajuste de 100% do INPC para os
nTveis at~ tr~s salãrios mTnimos e 80% do INPC para as faixas su
periores.

A organização da classe trabalhadora apresentou avanços
! neste"perlodo. Em agosto de 1983, a representação sindical sofre
a divisão em dois grupos, a partir de conflitos de ordem polltic~
ideolõgica. Um grupo formado por sindicalistas vinculados ao Par
tido dos Trabalhadores (PT) criou a CUT - Central Onica dos Traba
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lhadores. O segundo grupo, liderado pelo presidente do Sindicato
dos Metal~rgicos de São Paulo (Joaquim dos Santos Andrade), org~
nizou a CONClAT - Coordenação Nacional das Classes Trabalhadoras.

A CUT realiza seu primeiro Congresso Nacional em agosto
de 1984, reunindo cerca de 4,5 mil dirigentes e representantes de
937 entidades sindicais de 16 Estados, que discutiram a necessida
.de de 11a pro funda r a presença da o rga n iza ção nas bases e a defini
çao de uma estratigia futura". Partindo do consenso formado en
tre os repres·entantes de que 110 Pais não ouvirã os trabalhadores
enquanto os trabalhadores não pararem o paisll

, discutiu-se a via
bilidade de realizar uma greve geral, como meio de obter a IImudan
ça radical nas estruturas e instituições ligadas ã produção e ao
trabalholl (Revista Senhor, 5/9/84).

Na area rural, a organização dos trabalhadores tambim
avançou, chegando a ser realizado, em janeiro de 1985, o Primeiro
Congresso Nacional dos Trabalhadores Sem Terra.

Quanto ã Igreja, durante o Governo Figueiredo, ela man
tim sua posição de apoio aos diversos movimentos populares reivi~

/ dicatõrios, junto aos sindicatos dos trabalhadores, aos grupos i~
digenas e, na ãrea rural, junto aos movimentos pela reforma agr~
ria. E o governo continuou reprimindo a atuação da Igreja.

Em 1980, na 18ª Assembliia Geral da CNBB sao divulgados
os documentos "Tqr-e j a e Problemas da Fe r ra ? , que condena o capit~
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lismo no uso da terra e rejeita o coletivismo marxista, e "Valores
Básicos da Vida e da Familia", com advertências ã campanha da le
galidazação do aborto. Em 1981, a CNBB distribui o documento "Re
flexão sobre a Conjuntura Politica~, pelo qual pede, no campo p~
litico, "a garantia definitiva de que será aceita a vontade pop~
lar nas eleições"; e, no campo ético, o pacto de não revanchismo
que nao exclui a reparação de direitos imprescritiveis"; no c am

po social, pede a solução do problema do desemprego. Em 1982, e
divulgado o documento "Apelo de Paz contra a Ln dii st r t a Bélica", no
qual é defendida a aplicação pacifica da energia nuclear.

Evidenciando o conflito entre governo e Igreja, o lider
do governo no Senado, Jarbas Passarinho, em palestra na Escola Su
perior de Guerra, em 1980, disse que a orientação da CNBB sobre
problemas fundiários criava um clima de revoltas, acrescentando
que uma parte da Igreja estava pregando a derrubada do Governo. Em
resposta, o cardeal dom Paulo Evaristo Arns declarou que conside
rava a acusa0 do senador "alarmista e, portanto, prejudicial a
paz; ofensiva as organizações que merecem respeito; e falsa em
muitas afirmações".

Na area politica, o Governo Figueiredo promoveu avan
\ ços no processo de abertura politica, apesar de alguns recuos pr~

I
\

vocados por fortes reaçoes dos' grupos de direita, como os atenta
dos ã bomba, por exemplo.

o primeiro ato politico marcante, no sentido da abertu
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~ ra, foi a aprovaçao pelo Congresso da 480 anistia brasileira, em
agosto de 1979. Esta foi a conclusão de um longo processo inici~
do em 1975, quando a advogada Terezinha Zerbini fundou o Movimen,

!
\.,
;

to Feminino pela Anistia. A esse movimento juntou-se depois o Co
;

I;\. P 1a, ge r a 1 e irre st r ita.
mitê Brasileiro pela Anistia, que defendia a tese da anistia am

A partir de então, retornaram ao pais inumeros po1it~
cos cassados e exilados, como Leonel Brizo1a e Miguel Arraes, e
membros do Partido Comunista Brasileiro, como Luis Carlos Preste~
Greg5rio Bezerra e Josê Sa11es, entre outros.

Ap5s a aprovaçao da anistia, o governo iniciou o proj~
de reformulação partidiria, com o ministro Petr6nio Portellato

redigindo o texto da reforma da Lei Orgânica dos Partidos. E em
novembro de 1979, o Concresso aprovou a nova lei, que extinguiu a

'ARENA e o
J

/ partidos.
\

MOB e estabeleceu as condições para a criação de novos
A partir dai, virios partidos se organizaram, como o

\POS, PMOB, PT, PTB e POT.

Em outubro de 1983, oito governadores do PMOB divulgam
uma declaração conjunta em que pedem ao Congresso eleições dire

,tas para a presidência da Republica.
/ Tem inicio a mobilização dos

politicos e do publico, sob o comando dos governadores de
çao, para a grande campanha em favor das eleições diretas para
presidente. No mês de novembro os governadores de São Paulo e Mi
nas Gerais, Franco Montoro e Tancredo Neves, divulgam a Declara
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raçao de Po ço s de Ca 1das, na q u a 1 re a f irm am seu em pe nho, j.un to c om
outros governadores oposicionistas, na campanha nacional pelas
eleições diretas, que deveria IIter caráter suprapartidárioll

•

Em novembro de 1983, o PT promoveu em São Paulo a pr!
meira manifestação publica pelas eleições diretas para Presidente

Em janeiro de 1984, o PMDB promoveu a segunda manii da Re p íib l ica.
) festação em Curitiba. Nos meses seguintes a IICampanha pelas dire

tas-jáll se espalhou pelas várias capitais do pais, sendo realiza
dos diversos atos publicos, comissios e passeatas, mobilizando mi
lhares de pessoas.

Em abril de 1984, o Congresso Nacional rejeitou a Emen
da do deputado Dante de Oliveira, a favor das eleições diretas.
Em junho, os dez governadores de oposição divulgaram o documento
IIDeclaração dos Governadoresll

, onde indicavam o nome de Tancredo
Neves para candidato das oposições ã sucessão presidencial. En
quanto isso, o senador Jose Sarney, presidente do PDS, renunciou
a seu cargo, porque a direção do partido não aceitou sua proposta
de realizar previa para consulta sobre os candidatos a sucessao
presidencial. Apõs esse episõdio, o senador Marco Maciel e o vi
ce-presidente Aureliano Chaves compõem a Frente Liberal, que rom
pe com o PDS lançando um IIManifesto ã Naçãoll

•

A sete de agosto, e formalizada a Ali~nça Democrática,
,

{ com a união da Frente Liberal e do PMDB, e e divulgado o documen (
t 0 11Com p rom isso c om a ~a çã o 11, o nde são de f in idos v in te e do is p r i~
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~ clpios gerais de açao para o futuro governo. Quatro dias depois,
a VI Convenção do PMOB escolheu Tancredo Neves e Jos~ Sarney como

I os candidatos a presidente e vice-presidente da republica. E foi
criado o PFL - Partido da Frente Liberal, agregando os
tes do POSo Ao mesmo tempo, a Convenção Nacional do POS
Paulo Maluf candidato do partido ã presidência.

dissiden
elegeu

Mais tarde, o Ministro dos Transportes do novo governo
diria a respeito do documento IICompromisso com a Naçãoll elaborado
pe 1a A 1 ia nça Oem o crã t ica: 11 Q U an do foram frustradas as di retas e
nós partimos para as mudanças, mesmo que fosse atrav~s do Col~gio
Eleitoral, ~ que surgiu, no dia 7 de agosto de 1984, o documento
"Cnrnp r om i ssc com a Na cão ? , que eu considero o cerne da Nova Repg

.'1;.",blica. Claro que e um documento bãsico, de principios gerais, mas
que tem 22 pontos que têm norteado a ação do Governo. Na falta do
doutor Tancredo, o presidente Sarney tem procurado seguir esses
pontos. Eu carrego no bolso esse documento e sei que o ministro
Marco Maciel tamb~m carrega. O presidente tem o documento em cima
de sua mesa de t ra ba lho " (Revista Afinal, março 1986).
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3.1.2. A ABERTURA POLTTICA E A ELEIÇAO DE
TANCREDO NEVES

Iremos fazer aqui uma breve retrospectiva do processo
histórico de lIabertura p'ollticall, que se iniciou no primeiro ano•
do Governo Geisel e terminou no último ano do Governo Figueiredo,
como meio de entender o novo momento polltico-econômico que esta
mos vivendo, chamado de IINova Repúblicall,

o perlodo do Governo Geisel caracterizou-se como o inl
cio do processo de "distensãoll ou lIabertura pollticall, que foi
gestado no bojo da crise econômica derivada do primeiro choque do
petróleo, em 1974.

o principal formulador da estrat~gia de distensão, o G~
neral Golbery do Couto e Silva, fazia a seguinte declaração sobre
o que foi tal estratigia, em entrevista ã revista Veja (10/9/80):

11 ( ••• ) Não i de admi ra r-se, poi s, que o esforço descen
tralizador, conscientizado, do Governo viesse a assumir
o figurino de uma abertura polltica democratizante, de
sencadeada justamente atrav~s da liberação progressiva
dos controles da censura, Nem, tampouco, que esse estã
gio inaugural do processo exigisse, para que não esca
passe a qualquer controle, prazo bastante longo e condu
ção vigilante e ativa. t que se impunha conter, desde
logo, inevitãveis excessos, balizando-se limites mais
ou menos definidos ã permissividade. E, por outro lado,
ganhar, a despeito de inevitãveis recidivas do. poder co
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ercitivo, suficiente grau de credibilidade quanto ãs i~
tenções próprias e, pois, ao futuro de todo o processo
1ibera 1iza nte (...) 1.1

/

)

A "abertura politica" foi interpretada como sendo um
"processo ~travis do qual o regime militar controla, cedendo e ao
mesmo tempo postergando o mais possivel, o processo de redemocra
tização, com o objetivo ultimo de perpetuar-se no poder" (Bresser
Pereira, 1985). Isto porque a chamada "abertura lenta e gradual"
foi um processo demorado e contraditório, cheio de marchas e con
tramarchas, avanços e recuos, com alternãncia de momentos de aber
tura e de fechamento, durante dois Governos inteiros (Geisel e Fi
gueiredo), ou seja, onze anos (1974-1984). Paradoxalmente, ao
mesmo tempo em que era uma "transição para a democracia", era a
e~tratigia de sobreviv~ncia do regime militar.

Virios autores interpretaram este periodo de maneira de
talhada. Entre eles, Bresser Pereira, com seu livro "Pactos Poli
ticos" (1985). De acordo com o autor, a crise-do modelo po lTt ico
instalado em 1964 teve lugar a partir de 1974, quando houve uma

[redução relativa do excedente econômico, pondo fim ao "milagre".
i

! Diz o autor: "Nesse momento, torna-se patente a arbitrariedade
do Estado autoritirio no seu processo de dividir o excedente eco
nômico. Pedem-se sacrificios, mas esses sacrificios obviamente
não são iguais para todos. Seja em função de puro favoritismo, s~
~a para obedecer ã escala de prioridades estabelecida pelo plan~
jamento estatal - o fato i que em um momento de redução relativa



· 89 .

dos lucros gerados pelos sistemas, uns poucos continuam altamente
beneficiados. A burguesia vai, assim, sentindo-se ameaçada. A re
v o 1 u ç ã o fo i f e it a em seu nome, mas o s te c n o b u ro c ra tas e st a t.ais a9~
ra parecem pretender alcançar uma autonomia que não estava previ~
ta inicialmentell.

A partir do IIpacote de abrilll de 1977, quando o Governo
fechou o Congresso e promulgou uma serie de emendas a Constitui

I
\

ç ã o, 11 o S p ro te s tos das o c ie d a de c iv i1 sem u 1t iP 1 ic am, a b u r g u e s ia,
que desde 1975 falava contra a estatização, passa a falar direta
mente a favor da democracia; a Ordem dos Advogados, os jornalisI

\
\\ tas, os intelectuais, os estudantes, a Igreja multiplicam manifes

\

tos a favor do restabelecimento do estado de direitoll.

No entanto, o conflito entre a classe empresarial e o
governo militar IIjamais chega ao ponto de ruptura total. E a fal
ta de legitimidade do governo não chega a se~ absoluta. A burgu~

)\ sia, em grande parte, continua a jogar o jogo do governo e, no m~
\ximo, a personalizar suas divergencias, atribuindo os problemas a
( incompetencia dos dirigentes politicos, em vez de perceber que e
: o pr6prio regime militar autoritãrio que estã em questãoll(Bresser
\.

Pereira, 1985).

Assim, com a eleição do presidente Figueiredo e algumas
I medidas liberalizantes, como o fim do AI-5 e a anistia, irã ocor
~ rer um "r e f l ux o da burguesia, que volta a restabelecer, ainda que

l

\em termos mais debeis e provis6rios, sua aliança com a tecnoburo
!
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cracia estatal, agora personificada no presidente Figueiredo". E

isto aconteceu por vârios motivos. Primeiro, o fato de uma das
metas da redemocratização jâ ter sido atingida, ou seja, a extin
ção dos poderes excepcionais do presidente (atos institucionais).

/
Segundo, a depend~ncia do empresariado em relação ao cr~dito e as
encomendas do Governo. Terceiro, a designação de Delfim Netto p~
ra o Ministirio do Planejamento. E quarto, a grande dimensão das
greves e manifestações sindicais no periodo entre 1978 e 1980, o

-que fez com que o empresariado pedisse apoio ao Governo para con
trolar a situação.·

No entanto, a recessao econômica no periodo 1981-83, o
sufoco da divida externa, da inflação e do desemprego, e ores
surgimento de manifestações terroristas de direita, como o atenta
do ã bomba no Riocentro e na OAB, tudo isto aprofunda o desgaste
do regime militar junto a sociedade civil. Forma-se um consenso
de que a solução dos graves problemas econômicos passa pelo plano
politico, isto i, depende de um governo com legitimidade, com p~
der para liderar a sociedade e impor "medidas dolorosas", mas ne
cessârias para a estabilização da economia.

/
i

r Sy~ge, ~ssim, O impasse entre a sociedade civil e o
De/um lado, o governo militar procurando perpetuar-se

g~

, verno. no
poder a qualquer custo, elegendo, por vias indiretas, o seu suces

I

soro E 'de outro, a sociedade "ansiosa por eleger um governo com
legitimidade, que lhe permita enfrentar os graves problemas econª
mi.cos". Falava-se, então, na necessidade de um ""pacto social" e
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de·llnegociaçãoll
•

Apos a IIcampanha popular pelas eleições diretasll e a re
jeição da Emenda Dqnte de Oliveira pelo Congresso, as forças de
oposição se unem com a dissidência da situação e constituem uma
Frente Democratica, formando um consenso em torno do nome de Tan
credo Neves para candidato ã Presidência pela oposição.

E no dia 15 de janeiro de 1985, o Colegio Eleitoralel~
ge, pela via indireta, o novo presidente, civil - Tancredo Neves,
dando inicio ao governo da IINova Republican•
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3.2. o GOVERNO SARNEY: ECONOMIA E FORCAS POLfTICAS

o Governo Sarney inicia-se com claras divergincias entre
os dois -ministros da ãrea econômica. Que tinham concepções distintas sobre
o diagnõstico e o tratamento adequados para os principais probl~
mas da economia. Para o Ministro da Fazenda, Francisco Dornelles,

~a infase deveria ser dada ao corte nos gastos e investimentos p~
blicos e a uma polltica monetãria restritiva, com manutenção de
taxas de juros elevadas. No Ministirio do Planejamento, comanda
do por João Sayad, a infase recala na redução das taxas internas
de juros e nos estlmulos ao crescimento econômico, atraves de uma
polltica monetãria flexlvel, renegociação da dlvida externa e uma
reforma tributãria.

As primeiras medidas tomadas pelo Ministro da Fazenda
foram de austeridade, como o corte de 10% no orçamento da União,
a suspensão dos emprestimos nos bancos oficiais por 60 dias e a
proibição de contratações de funcionãrios federais.

As diretrizes mais gerais da polltica econômica sao fi
xadas e divulgadas no I Plano Nacional de De-senvolvimento da "No
va Republica" (I.PND-NR), que define como prioridades o crescimen
to econômico e o atendimento das demandas sociais:

(A 'Nova Rep iibl f ca ' instalou-se com o compromisso de mu
idar a vida polltica, econômica e social do pals. O I
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Plano Nacional de Desenvolvimento da INova Republical

- I PND-NR- para o periodo 1986-89, e parte desse pr~
cesso de mudança. Este e um plano de reformas, de cres
cimento econõmico e de combate ã pobreza. Todos os pr~
gramas e recursos aqui definidos dirigem-se para essas
três metas estrategicas.

~Por isso, este plano difere dos anteriores em vários as
pectos. Difere em sua opção. O I PND reflete a decisão

) pela retomada do crescimento econõmico, desta vez com
clara orientação social. O governo recusa a recessao
como alternativa de politica econõmica ( ... ) A retomada
do crescimento, conforme os propõsitos deste plano, su
põe a gradual recuperação do salário real (•.. )11.

O objetivo de crescimento previa a expansao da economia
em' "no minimo 6% ao an o ? , a t rav ê s da aplicação de uma e st ra t ê q i a
que combinasse IItrês vertentes de politica econõmica: a redução

.,/

do deficit publico, a renegociação da divida externa - de modo a
reduzir a transferência de recursos para o exterior e o combate
ã t n f l a c â o ",

;

Na area social, o plano estabelecia o cumprimento do
programa de emergência aprovado anteriormente pelo presidente Sar
ney (IIPrograma de Prioridades Sociais"), que objetivava erradicar
a fome, atraves de distribuição gratuita de alimentos essenciais
e merenda escolar, alem de investir em programas nas áreas·de sa
neamento, construção de habitações populares, escolas publicas.

Como todos os PNDs anteriores, o plano apresentava-se
bastante ambicioso, mas orientado para o atendimento das expect~
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tivas dos virios segmentos sociais.

í o que, na epoca, se questionava era a viabilidade de im
) plantação do plano, ou seja, se haveria condições politicas obj~
\

1 tivas que possibilitassem a tomada daquelas medidas previstas.
\...

Dentro do clima de ceticismo, afirmavam O'S economistas
do IBRE , na carta redigida em agosto de 1985 (Conjuntura Econômi-
ca, 1985:11). IIComo duvida sobre as medidas sugeridas, surge uma
pergunta inevitivel: haveri espaço politico para efetiva redução
do deficit publico? As chances de implementação do elenco de medi
das anunciadas vão depender, em grande medida, da atitude da so
ciedade em relação ã intervenção governamental. Se por um lado a
sociedade parece aprovar por consenso a tese de redução de gastos
do Governo, por outro, não aceita com facilidade as medidas pr~
postas para consecuçao desse objetivo. Ou seja, quer-se a redução
do deficit publico ... contanto que o ônus recaia sobre os vizi
nhosll

•

Em ma t ê r í a sobre o assunto, a Revista Afinal (18/3/86:31)
descrevia a situação pOlitica da epoca: IISegue a disputa entre
Sayad (pela redução das taxas de juros) e Dornelles (prioridade
para a solução do deficit publico) (.•. ) Sarney se ressente do
precirio apoio parlamentar que tem no Congresso. No Ministerio, a~

/ plia-se a frente anti-Dornelles. Por causa dos cortes que o minis
tro da Fazenda exige, revoltam-se os ministros Aureliano Chaves
(Minas e Energia) e Pedro Simon (Agricultura). No Rio, a profe~
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sora Maria da Conceição Tavares, integrante do PMDB, dã o seu dia~
/ nõstico: "0 problema e,que os meninos do Banco Central nao qu~

rem baixar os juros".

Ate que acontecesse a gota d1ãgua para transbordar o co
po. E aconteceu: o recorde de inflação (14%) no mês de agosto e
as crTticas ã politica econõmica feitas pelo secretãrio geral da
Fazenda, durante almoço com banqueiros. E Sarney demite o secretã
rio de Dornelles, e este, por sua vez, pede demissão, juntamente
com a diretoria do Banco Central.

Para assumir o cargo e indicado o empresãrio Dilson Fu
naro, presidente do BNDES. A seu respeito dizia a revista Exame
(4/9/85:25): "Lf de r empresarial com trãnsito em quase todas as
vertentes da Aliança Democrãtica, alinhado desde o primeiro ins
tante com a candidatura de Tancredo Neves, depois de uma ativa
participação na campanha das diretas, Funaro levava ainda a van
ta gem de ser 1 igado a uma m igo c hegado de Sarney, Ro berto de Abreu
Sodre, de quem fora secretãrio de Planejamento e Fazenda, no g~
verno de São Paulo".

(

~ reuniio tom o presidente Sarney, o industrial Antonio Erm'rio de
I Moraes e um grupo de banqueiros, onde e estabelecido um acordo p~
\ra baixar as taxas de juros.

Uma das primeiras providências do novo Ministro foi uma

{ No final do ano, o IGP (indice geral de preços) e subs

:
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/tituido pelo IPCA (indice nacional de preços -ao consumidor ampl i~
do) para a fixação da correçao monetária dos diversos contratos,
inclusive salários; o objetivo e reduzir o indice inflacionário.
Foi- concedido um aumento real de 12% para o salário minimo. E em
dezembro foi aprovado o IIpacote fiscalll

, um_volumoso conjunto de
medidas tributárias, atingindo pessoas fisicas e juridicas e os
mercados financeiros, objetivando aumentar a arrecadação tributá

;

: ria e reduzir o d~ficit pGblico.

o ano de 1985 encerrou Com o PIB crescendo 8,3%, o sal
do da balança comercial atingindo US$ 12,4 bilhões e as reservas

/
cambiais US$ 9 bilhões, e um indice recorde da taxa de inflação:
,235%. -

A queda do d5lar e das taxas externas de juros foram fa
tores relevantes para o equilibrio do balanço de pagamentos em
conta corrente, assim como a redução do preço internacional do p~
tr5leo e o crescimento da produção interna substitutiva de impo~
t a c õ e s .-

No inicio .de 1986, o Conselho Monetário Nacional (CMN)
divulgou outras medidas de po lTt ica fiscal e monetãria. Entre elas,

J a suspensão dos saques automáticos pelo Banco do Brasil na conta-
movimento, visando o melhor disciplinamento das contas monetárias
e fiscais.

Quanto a divida externa, em janeiro Gltimo, reiniciaram
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se as negociações dos compromissos referentes a 1985 e 1986, f i can
do adiado para um "futuro menos nebuloso" um possivel acordo pl~
rianual. Mesmo assim, os resultados foram favorãveis. Os compr~
missas vencidos em 1985 foram rees~alonados por sete anos, inclu
indo um periodo de car~ncia, enquanto as dividas de 1986 serão d~
positadas no Banco Central, sendo facultada aos bancos credores a
possibil idade de reemp r ê s t imo s . Também foram renovados os cr ê d í

/

tos de curto prazo, num total de cerca de US$ 15 bilhões. E houve
acordo na redução do spread de 2,5% para 1,125%.

O ano de 1986 tambem inicia com altas taxas de inflação,
medidas pelo IPCA: 16,2% em janeiro e 14,6% em fevereiro. Tais re
sultados eram decorrentes do reflexo das medidas econômicas impl~
mentadas no final do ano, ou seja, o aumento real de salãrios e
da carga tributãria.

Tais indices inflacionãrios significavam uma taxa anua
lizada de mais de 400%. Estava caracterizado um p~ocesso de acele

/ ração inflacionãria, que poderia se agravar nos meses seguintes
em função dos choques de oferta de produtos agricolas decorrentes
das quebras de safra, assim como das pressões dos movimentos sin
dicais a favor de reposição salarial e reajustes trimestrais.

Estes acontecimentos apresentavam um forte fator de ins
.tabilidade para o governo, porque impossibilitariam alcançar os
principais objetivos econômicos do I PND .. O clima nacional era

[de incerteza, insegurança e insatisfação, corroendo as bases polI
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ticas de sustentação do governo. ConseqUentemente, tal conjuntura
econômico-politica exigia medidas firmes e rãpidas para recuperar
lia confiança da Naçãoll e 110 clima de estabilidade e normal ida
de " •

-: Dai a necessidade de adoção de medidas urgentes e drãs
I . -(

{ticas para combater o lIinimigo numero umll da economia, a infla-
I Além da urgên'c ia, devido a exigência de restaurar o contro'çao ..
le do governo sobre a econo~i~ e o processo politico, a adoção de
uma medida de impacto e de nature?a heterodoxa era a Gnica alter
nativa viãvel, em função do descrédito generalizado das pOliticas
antiinflacionãrias gradualistas e ortodoxas.tradicionais. -Jã era

;um consenso entre as elites de que as politicas monetãrias e fis
cais, de arrocho da oferta monetãria e da demanda agregada, eram
iineficazes para reduzir a inflação, além de serem recessivas.

Diante de tal quadro, o presidente Sarney anunciou no
dia 28 de fevereiro Gltimo, ante uma cadeia nacional de rãdio e
TV, o Plano de Estabilização Econômica, também chamado de IIPlano
Cr uza do 11 o U 11 Choque He te rodox o 11 • Diz ia, e ntão , o p re s ide nte/:

IIIniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a i~
flação. A decisão estã tomada. Agora, cumpre executã-la
e ve nce r. Estou co nve nc ido de que e ste é o cam in ho (... )11

As principais medidas do Plano C~uzado, estabelecidas
no Decreto-lei n9 2283, são as seguintes, entre outras:
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1. Criação de uma nova moeda, o cruzado, e a extinção do cruzeiro,
com paridade inicial de um cruzado por mil cruzeiros.

/

2. Extinção da correçao monetãria, substituindo-a pelo IPC, que
medirã a inflação e se rã aplicado para remunerar apenas as ca
dernetas de poupança, o FGTS, o PIS/PASEP e as aplicações 'fi
nanceiras com prazos superiores a um ano.

3. Congelamento total de preços, tarifas e serviços, por prazo in
determinado.

4. Conversão dos salãrios pa~a cruzados pelo salãrio real medio
dos ultimos seis meses, mais um abono de 8%. Os salãrios serao
reajustados automaticamente sempre que a inflação atingir 20%.

'5. Instituição do seguro-desemprego.

Os objetivos gerais do plano eram reduzir a taxa mensal
da inflação a niveis proximos de zero e redirecionar os investi

J( mentos privados para atividades produtivas, que "remunerem adequ~
damente o capital e o trabalho".

As repercussoes do pacote foram predominantemente favo
rãveis, entre os vãrios grupos sociais, o que cont~ibuiu para a

\recuperação da credibilidade e do apoio do Governo.
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o empresãrio Cláudio Barde11a expressou sua opinião so
bre o plano, refletindo o pensamento de uma parte da classe empr~
saria1, mafs afinada ou compromissada com o governo: "Eu nao
acho qu~ uma simples canetada no pacote vã resolver um problema
estrutural. Mas o que me surpreendeu e, acho, surpreendeu a to
dos nós brasileiros foi a adesão do povo a procura de um novo ho
rizonte. Porque neste pais nós tinhamos perdido o horizonte. E
achoq ue voltamos a adquirir a confiança no futu ro 11 (Afinal,
1'8/3/86) .

Para aqueles empresários que se sentliam prejudicados
com as medidas, a atitude não foi favorável, como expressou o pr~
sidente da Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do
Sul: 11 N inguêm se i1uda. Nenhum em pre sár io irá ven de r seu pro d~
to com prejuizo, mesmo soba ameaça de ser colocado na cadeia. As
leis do mercado terão que ser respeitadas" (Veja, 12/3/86).

Os sindicatos dos trabalhadores manifestaram-se contra
o cboque, porque consideram que houve achatamento salarial. Os di
rigentes da CUT - Central Onica dos Trabalhadores manifestaram-se

(
logo: liDe novo nós, trabalhadores, somos chamados para pagar a

conta. Foi deflagrado um arrocho salarial profundo. Os trabalha
dores terão de se unir mais uma vez para nao serem massacrados".
E explica: "OS juros não foram tabelados e a especulação finan
ceira vai continuar, enquanto os salários sao arrochados" (Veja,
30/4/86).

" i:,
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Os resultados mais imediatos do programa indicam uma
queda dos Tndices inflacionãrios. tm março, ~ouve de~lação de
-0,11%; nos meses seguintes, os Tndices medidos pelo IPC foram:
+0,78% em abril, +1,40% em maio, +1,27% em junho, e +1,19% em j~
1 h o .

A estabilização dos preços e a eliminação da correçao
monetãria provocou uma remonetização da economia, isto e, apr~
ferência por ativos reais (papel-moeda e depósitos ã vista nos
bancos) de parte do p~blico, em detrimento de ativos financeiros
(depósitos de poupança, letras de câmbio, tTtulos p~blicos, etc.).
Houve queda nos depõsitos das cadernetas ~e poupança e aumento da
demanda de bens de consumo durãveis e não-durãveis.

Após a superaçao dos impass~s decorrentes dos acordos de
preços entre fornecedores e compradores durante os primeiros me
ses, a produção industrial vem crescendo aceleradamente, mas nao
na mesma velocidade da demanda, o que tem provocado filas para
aquisição de determinados bens~ como automóveis por exemplo, ou
simplesmente a falta dos produtos nas redes de distribuição. O
crescimento da produção indust~ial foi +3,9% em março/86 sobre mar
ço/8S e de +19,6% em abril/86 sobre abril/8S, atingindo uma taxa
acumulada de 11,8% nos primeiros quatro meses do ano. No setor de
bens de consumo durãveis, a evolução foi de +8,2% em abril/86 so
bre abril/8S e de +34% no quadrimest~e (dados do IBGE).

No setór agropecuãrio, surgem problemas de abastecimen

BnuOTE (A 'I( A RtA .8 OtOE (KE R
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FORCAS pOlITICAS

Na ãrea polrtico-institucional ~ a primeira medida toma
da pelo governo Sarney, em maio de 1985, foi a aprovação da Emen
da Constitucional n9 25, trazendo ,mudanças na legislação eleito
ral e partidãria. Entre elas, estã o direito de voto aos analfa
betos, a legalização dos partidos clandestinos, o restabelecimen
to da eleição direta para prefeitos e para presidente da Republ!
ca. E a lei que regulamentou as eleições diretas para os prefe!
tos trouxe novaS modificações: impediu o registro de candidatos
em sublegendas; permitiu a coligação entre partidos; acabou com a
fidelidade partidãria e suspendeu a lei Falcão, estabelecendo pr~
paganda eleitoral ao vivo dos ,candidatos durante uma hora nos ver
culos de comunicação.

No mes seguinte, o presidente Sarney assinou emenda con
vocando a Assembleia Nacional Constituinte, que elaborarã a 89
Constituição brasileira, a partir de fevereiro de 1987.

Na area trabalhista, as medidas liberalizantes inicial
mente tomadas foram a reabilitação de 164 sindicalistas destitur
dos de seus mandatos sindicais, e a revogação da portaria que pro!
bia alianças intersindicais, permitindo a legalização da CUT e
CONClAT. O governo estudava tambem modificações na lei de Greve.

Os movimentos grevistas intensificam-se nos primeiros
meses do governo, em diversas categorias profissionais, com rei
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vindicações como reposição salarial, reajustes trimestrais, redu.
ção da jornada de trabalho, aumento de produtividade e estabilida
de no emp re qo . .

o Ministro do Trabalho começa a participar diretamente
das negociações entre os sindicatos patronais e dos trabalhadores.
Mas reações fora e dentro do governo contra o "grevismo general!
zado", .levam a que o governo distribua nota oficial, advertindo
que não p e rm it irã que 11 a s gre ve s .e x ce damos" es tr itos ,1im ite s d a
lei" e, que manterã a posição de "assegurar o direito ao trabalho"
e "preservar a propriedade privada".

As greves, no entanto, continuam se realizando, e as n~
gociações entre sindicatos -d o s trabalhadores e pa t ro nai s são fei
tas sem atos repressivos do governo.

A CUT pretendia, em julho ultimo, realizar uma campanha
nacional por aumento real de salãrio e assumir posições a favor
da oc~paçao de terras pelos trabalhadores sem-terra.

Um item de natureza politica que estã provocando confli
tos e a questão da reforma agrãria. No inicio do governo foi cria
do o Ministerio da Reforma e do Desenvolvimento Agrãrio, e formu
lado o 19 Plano Nacional de Reforma Agrãria da "Nova Republica",
com o objetivo inicial de distribuir cerca de 43 milhões de hecta
res de terras consideradas improdutivas, beneficiando 1,4 milhões
de familias, em quatro anos.
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Desde o inicio, o plano de reforma agriria criou po1~m!
ca e conflitos. O presidente da Confederação Nacional da Agricu!
tura, por exemplo, advertiu logo: 1I0S proprietirios de terras es
tão formando m i lf c i as para se defenderem das í nve sõ e s ". E o pre s]
dente Sarney reforçou a atitude defensiva: IIInvasão de terras p~
rante o C6digoCivi1 ~ esbulho e, perante o C6digo Penal, e cri
mell (Veja, 9/7/86).

Os proprietirios de terra articularam-se e constituiram
a União Democrãtica Ruralista, para a IIdefesa de seus interesses
frente aos planos do governo e ao assê d í o dos invasores de terras 11.
E dizia um de seus representantes: 110 governo não deveria tomar
essas decisões por decreto, mas debat~-las nas comissões agririas,
que ele mesmo criou. Como não fez assim, para cada desapropriação
injus t a vamos 1ançar mão deu m ma ndado de se 9urança 11(Veja, 9!7 / 86) .

A intenção dos proprietirios de terra ~ a desapropriação
IIcaso a casoll e como ultimo recurso; a indenização pelo valor ju~
to, que para eles ~ o preço de mercado, e em dinheiro, de pref~
r~ncia. Tamb~m desejam controlar o processo, com o amparo do pr~
prio Estatuto da Terra, atrav~s das Comissões Agririas tripart!
tes (Governo, proprietirios e trabalhadores), onde esperam estar
em maioria.

Com relação ã Igreja, as recentes posições assumidas p~
las suas lideranças t~m irritado o governo a tal ponto que o pr~
sidente Sarney realizou, em julho ultimo, uma viagem ao Vaticano
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para expor ao Papa suas dificuldades com a cupula da Igreja brasi.
leira.

Materia publicada pela revista Veja (9/7/86) analisava
a situação da seguinte maneira: 110 presidente pretende dizer a
João Paulo 11 que estã aborrecido com os constantes movimentos de
intimidação que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
o õrgão de cupula dã Igreja Cat6lica brasileira, faz sobre o g~'
verno, pressionando-o a agir como ela quer em campos que vao .da
reforma agrãria â Constituinte. Sarney diri ainda que chama sua
atenção, e o preocupa, não apenas a intromissão da 'l~reja em um
numero cada vez maior de organizações e atividades, mas tambem: o
movimento exatamente inverso - a infiltração de grupos politicos
na Igreja, .sob re t udo o PTII.

o fato e que o discurso da CNBB e a açao prãtica dos re
presentantes da Igreja em apoio aos diversos movimentos populares
reivindicat6rios, como as greves dos trabalhadores urbanos~ os mo
vimentos dos IIsem terra 11 e dos indlgenas, têm sido a origem dos
conflitos entre a. Igreja e o governo.

Os conflitos se agravaram em torno da questão da refor
ma agrãria, com a intensificação dos litlgios pela po~se da terra,
que levam âs invasões de terra e âs mort~s de padres, posseiros e
fazendeiros.

De acordo com a revista Veja, lIum assunto, a reforma
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agrária, deverá, no entanto, predominar sobre os demais. Na sua
bagagem, o presidente leva um documento preparado com a ajuda do
Serviço Nacional de Informações (SNI), do Ministerio da Justiça e
do Itamarary, que dá a versão do governo para a vialencia que vem
imperando nos conflitos de terra no pals. Trata-se de um antldoto
contra outro dossie, levado há tres semanas a Roma pelo secretá
rio-geral da CNBB, dom Luciano Mendes de Almeida. O documento dos
religiosos tem o tltulo de IAssassinatos no Campolll.

A 19reja passou a ser acusada de radicalização, agit~
çao e estlmulo ã violencia. Segundo a explicação dada por um dos
representantes da CNBB, lias mudanças sociais prometidas não se m~
terializaram. Como resultado disso, as relações entre o Estado e
a Igreja estão novamente tumultuadas, com funcionários acusando
padres de radicalizarem a situação no Interior e alguns bispos
acusando o governo de adotar táticas de Iperseguição e difamaçãol

prôpriasda ditadurall (OESP, 8/7/86).

A posição de ambos os lados, governo e Igreja, e a de
chegar a um acordo e nao provocar rupturas profundas nas suas re
lações. De acordo com o Ministro da Justiça, lIacredito que essas
coisas se resolvem e que é preciso dismistificar o problema ( ... )
creio que essas coisas tendem a desaparecer, na medida em que a
gente poe o assunto sem sensacionalismo e irracional idade, para
dizer a verdade como ela ell (J.Tarde, 7/7/86). O presidente Sar
ney, po r sua vez, de po is da v is ita ao Papa, diz ia: IITem o sob je t ~
vos comuns quando a Igreja fala em opção preferencial pelos p~
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bres. Eu nao fiz outra coisa desde que assumi o governo, senao ma
nifestar essa opção social, a ponto de inverter para esse setor
as setas que eram voltadas só para o setor econômicoll. Enquanto o
Papa reforçava a posição da Igreja brasileira dizendo: lia reforma
agrãria não pode fracassar, porque ~ um problema de justiça so
cial. r um problema do futuro da democracia, que tem que ser de
fendidall, um representante da CNBB reafirmava o seu apoio ao pr~
grama do governo: liA Igreja do Brasil estã disposta a dar apoio
ao plano de reforma agrãria do governo do doutor Jos~ Sarney, que
teve o m~rito de lançar tema tão ardente ao debate nacional e en
frentã-lo com elogiãvel coragem civica, apesar dos obstãculos en
con t rado s ". E acrescentou: liA Igreja do Br a s i l faz um apelo a to
dos os proprietãrios de terra para que aceitem a proposta de uma
ref~rma agrãria abrangente, justa, diversificada, coerente com os
postulados do bem comum (... )11 (OESP, 8/7/86).

A Igreja tamb~m manifestava-se sobre a Assembl~ia Cons
tituinte. Na 24~ Assembl~ia Geral da CNBB, foi aprovado o docu
mento IIPor uma Nova Ordem Constitucionalll, onde são defendidas as
seguintes questões: primazia da sociedade sobre o Estado, com me
canismos próprios de controle; prioridade â remuneração do traba
lho sobre a remuneração do capital; controle da produção de arma
mentos e redução dos gastos do Estado com os mesmos; reconhecimen
to do direito de greve; repudio â tortura e a todas as formas' de
discriminação.

Com relação a classe empresarial, no inicio do governo
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faziam criticas ã politica econômica, quanto as questões de sem
pre: controle dos preços e altas taxas de juros. "As empresas
privadas nacionais estão no limite mãximo de sua capacidade de co
operar no combate ã inflação com o congelamento de preços", dizia
o empresãrio Antonio Ermirio de Moraes (Balanço Anual, 1985:16) .
E o presidente da FIESP completava: "O controle de preços const~
tui, por si s5, uma politica antiindustrial, podendo reduzir as
margens de lucro das empresas a niveis criticos".

E as queixas recaiam principalmente na indefinição ·do
governo devido as diverg~ncias entre os ministros da ãrea econômi
c a .

A substituição do Ministro da Fazenda por um empresãrio
do· setor industrial, Oilson Funaro, teve impacto favorãvel junto
ã classe empresarial, reforçando a base de apoio politico do g~
verno.

No inicio de 1986, as incertezas e insatisfações pred~
minaram diante da aceleração inflacionãria e das recentes medidas
e co nÔ m ica s I; c om o o pac ote f isca 1, po r e xem p lo .

A implementação do Plano de Estabilização da economia,
no ·final de fevereiro, foi bem recebida pela classe empresarial,
mas foi vista como uma solução temporãria e de curto prazo, que
naoatacou os problemas de ordem estrutural ~omo o d~ficit pGbl~
co e a divida externa.
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As reaçoes desfavorãveis foram mais fortes no setor fi
nanceiro, ã medida que a eliminação 'da correção mone~ãria acabou
com uma grande fonte de receita dos bancos. Mas o posterior acor
do sobre a cobrança de taxas pelos serviços prestados reduziu as
pressoes contrãrias.

Passados alguns meses da reforma monetãria, a classe em
presarial começa a se manifestar com o objetivo de pressionar o
governo a descongelar os preços. Existe o consenso entre empres~
rios, economistas e governo sobre a temporariedade do congelarne~
to. O que o governo não revela ~ o prazo para o descongelamento.
Começam, então, a surgir as ameaças de queda de produção, o que
provocaria problemas de abastecimento.

No dia 8 de julho ~ltimo, os jornais publicaram e nt re-
vista do presidente da FIESP, dizendo que a "crise de abastecimen
to tenderã a se agravar caso o governo não tenha a coragem de as
sumir a necessidade de um descongelamento de preços". E justif2
cou: "Com os preços congelados e sem a garantia de lucro, os em
presãrios tendem a não investir ou a retardar a aplicação de re
cursos no aumento da produção" (OESP ,8/7/86).

Reforçando esta argumentação, os empresãrios do setor
de cigarros ameaçavam parar de produzir as marcas mais baratas,
visto que havift uma defasagem de preços de 90% em relação ã rep~
sição de custos antes do Plano Cruzado.
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No di~ seguinte, o Ministro da Fazenda dava a resposta,
dizendo: "de maneira alguma permitirei a volta dos privilegios a
este pais". E completou: Neste sentido, quero deixar bem claro
que não se cogita o descongelamento· de preços, que a esta altura
só prejudicaria o povo deste pais" (OESP, 9/7/86).
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4. A GESTÃO ESTRAT~GICA DOS NEGÓCIOS NA "NOVA REPUBLICA"

Neste capitulo pretendemos sintetizar os resultados da
pesquisa documental e das entrevistas com dirigentes empresariais,
de modo a analisar as caracteristicas gerais do processo de ge~
tão estrategica dos negócios da IINova Republicall

•

Tanto a pesquisa documental quanto as entrevistas obj~
tivaram levantar as opiniões de diversos dirigentes empresariais,
dos principais setores da economia, com relação aos seguintes te
mas:

A Intervenç50 do Estado ia Economia

O que pensam os dirigentes empresariais sobre a intervenção do
Estado na economia?

. Como explicam, justificam ou criticam este fenômeno?

o Impacto das poZiticas Econômicas na Gest50 dos Negócios

Como as politicas governamentais na area econômica impactam a
gestão dos negócios, na opinião dos dirigentes empresariais (P~
liticas Industrial, Tecnológica, Trabalhista, Sindical, Moneta
ria e Financeira, e Agricola)?
Com~ as empresas enfrentam as seguintes questões: Tecnologia e
Automação; Reserva de Mercado e Protecionismo; Capital Estran
geiro, Relações Trabalhistas, Novos Padrões de Competição?
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Os Meios de Atuação das Empresas junto ao Governo

Qual o papel das Associações de Classe?
. Que canais e meios de comunicação são utilizados para

ciar as decisões governamentais e a opinião publica?
influen

As Principais Questões Politico-Institucionais no Momento Atual

. Como as empresas v~m hoje is s~guintes questões: Constituinte;
Partidos Politicos; Forças Armadas; Poder Executivo; Legislat~
vo; Modelo de Desenvolvimento Econômico?

O Processo de Tomada de Decisões Estratégicas

Como se realiza o protesso de tomada de decisões estrat~gicas?
Quais os niveis hierãrquicos envolvidos? Quais as fontes de in
formação e de orientação consultadas?

Dos cinco temas acima relacionados, trataremos dos qu~
tro primeiros no t6pico 4.1 e o ultimo no t6pico 4.2.

Mas antes, uma ultima obser~ação. Para que se pO~Sfr apr~
ender o real significado das declarações dos dirigentes empres~
riais recolhidas nesta pesquisa, de modo a captar-lhes a ess~ncia
alem da apar~ncia do discurso, procuraremos situã-las em um con
texto mais amplo, isto e, identificando as suas motivações intri~
secas e as suas relações com as outras forças s6cio-politicas vi
gentes no momento hist6rico em que foram verbalizadas.

Isto porque uma leitura destas declarações desvinculada
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de um contexto mais amplo pode levar a interpretacões erroneas so
bre a problemática estratégica das empresas no momento brasileiro
atual.

Em sintese, para resumir todas as declaracões obtidas
nas entrevi'stas e relacionadas neste t6pico, elaboramos o quadro
anexo.



Quadro X
SlNTESE DO PENSAMENTO DOS DIRIGENTES EMPRESARIAIS SOBRE AS VARIAvEIS ESTRATtGICASCRITICAS

VARIlIvEIS
ESTRATEGICAS

CRTTlCAS
POSICAO DIANTE DAS VARIAvEIS FATORES DETERMI NAtmS IDENTl FICADDS PROGNOSTICO DE EVOlUCAO '

r---------------~--------------------------_;---------------------------~---------------------------1

IUTERVENCAQ DO ESTADO
NA ECONOMIA

DUAS POSICOES DISTINTAS:
A favor, mas com limites que não ameacem
a empresa privada.
Totalmente contra.

Papel dos investimentos do Estado na de
manda agregada.

Inviabilidade de reduzir intervenção do
Estado.

Ineficiência do Estado; perda de contro Redução da intervenção do Estado
le do Estado pela "sociedade civil". - -me io de reformas institucionais.

IMPACTO DAS pOlTTICAS
ECONOMICAS NA GESTAO
DOS NEGOC lOS

Impacto mais negativo do que positivo.

Contra quaisquer medidas restritiva~ por
que são ineficazes. -
Favorãveis a aumentos salariais, com re
passe nos preços.
Contra excessiva politização dos sindica
tos.
Heserva de mercado Dre.iudicial_

Polltica industrial inexistente.

Negociações salariais diretas

Governo não tem representatividade nem
legitimidade.
Governo não entende os problemas das em
presas.
Governo ê contra o lu~ro, quer penal!
zar o capital.
Governo ê de esquerda

Nacionalismo exacerbado.

Incompetência/corrupção da classe polI
tica.
Crescimento populacional excessivo

PRINCIPAIS QUESTOES
pOlTTICO-INSTITUCIONAIS

tlecessidade de as empresas criarem con
senso na'opiriião D~blica sobre seu papel
soe ia1.

Necessidade de as empresas estarem repre
sentadas na Assemblêia Constituinte. -

.Relativa descentralização das decisões
do governo.
Complexo processo decisório no aparelho
de Estado.
Reduzida representatividade dos empres~
rios no governo. . Constituinte: tendência de esquerda.
lIderes pollticos demagógicos e carismã
ticos.
Massa populacional ignorante, facilmen
te manipulãvel.
Partidos poltticos frãgeis, sem- identf
dade ideológica.

Incapacidade de previsão a curto/mêdio
prazos.
Incerteza, alto grau de risco.

Ameaça de recessão/crise econõmica.

Ameaça de'nac ionaI ização do cap ita1 es
trangeiro.
Aumento da defasagem tecnológica versus
outros paIse s
Crescente pressão polltica para redução
dos lucros.

por

. 'Ameaça de crise institucional.

Com radicalizações, militares vão inter
vir.
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4.1. AS VARIÁVEIS ESTRAT~GICAS CRfTICAS

A INTERVENCAO DO ESTADO NA ECONOMIA

Uma questão central para os dirigentes empresariais re
lativa a problemática estratégica das empresas refere-se ã inter
vençao do Estado na economia. Desde meados da década passada, a
c 1as se em pr-esar ia 1 vem ma n ife sta ndou m a po s ição co n trár ia ã. o que
consideram ser um processo de estatização da economia; mais esp~
cificamente, são contra o gigantismo das empresas estatais, que
fazem concorrência ao capital privado, seja nacional ou estrange~
ro. Como exemplo da opinião predominante entre diversos dirige~
tes empresariais atualmente, reproduzimos o que o empresário Anto
nio Ermirio de Moraes disse a esse respeito em 1979:

liA tendência geral é o governo ser ineficiente gerindo
qualquer neg6cio. O maior erro do governo é formar ~m
nomem de empresa e, se ele acaba pertencendo ao partido
de oposição, é descartado. Por outro lado, a
cia excessiva de um tipo de direção na empresa

permane~
estatal

faz com que se criem condições para a arrogância, e ve
mos com frequência quantos gal inhos garnisés isso criou,
dentro de uma mentalidade em que ninguém quer critica.
Acho que há lugar para todas as três empresas: estatal,
a privada~strangeira e a privada nacional. Mas atho
que a nacional será o fiel da balança; se ela for ani
quilada sobrará o confronto entre a estatal e a estran
geira. Hoje somos o elo de união e podemos ser o fiel.
A questão da desestatização deve ser vista com sabedo
sabedoria. Se é para comprar, deve-se comprar tudo, e
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nao apenas 51%. E nao se pode fazer, nos grandes empr~
endimentos, unicamente atraves de uma empresa, mas atra
ves de um pooZ de empresas nacionais privadas bem admi
nistradasll

•

Outras opiniões similares sao as seguintes:

IIQuando os tentãculos do Estado onipotente começam a e~
tender-se por toda a parte, para sugar, absorver e de~
truir a livre iniciativa, conseqUentemente a liberdade
de pensar e agir passa a ser ameaçada e o caminho fica
aberto para os extremismos de toda natureza. A demag~
gia vermelha, a que se associa desesperadamente o falso
nacionalismo, acena ãs multidões com a ilusão de pr~
gresso e bem-estar presididos por um Estado todo-poder~
so e cruel, essencialmente incompativel com a vida di~
na e livrell (Presidente da CAEMI, 1978).

110 governo precisa deixar que estabeleçamos nossa" pr~
pria estrategia, na industria privadall (Presidente da
Abinee, 1985).

IIHoje enfrentamos dois grandes problemas: o grande en
volvimento do Estado na economia e a divida externa e

~interna. D governo absorve investimentos, e o principal
tomador de dinheiro ( ... ) a centralização das decisões
econômicas, o processo autoritãrio na ãrea econômica a
inda não acabou 11 (Dirigente da Johnson & Johnson,1986).

110 problema de mercado tem origem numa.questão estrutu
ral da economia, que só serã resolvida depois de feita
uma reorientação nos. investimentos e nos gastos publ!
cos e quando se decidir reduzir o grau de participação
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do Estado na poupança interna. Hoje, 60% da poupança i~
terna está nas mãos do Estado; nos próximos dois' anos,
para manter o atual ritmo de obras, o Estado vai prec!
sar ampliar isso para 75%, o que é um grande risco para
a livre iniciativall (Vice-Presidente da Abinee, 1982).

No boj o da cam p a nha co nt ra a e stat iza ção-,-i-o-ictªda em
1974, veio a c~mpanha pela valorização da livre iniciativa e o
fortalecimento da empresa nacional. A idéia central que está por
trás de ste ra c-fo cfní o ê ã de que o Esta d9, ,e!)ÇJ uanto Rr od uto r , e
ineficiente, não tem o mesmo nivel de produtividade da e.mpresa
privada e, portanto, representa um alto custo social. Subjacente
a esta ideologia do liberalismo econômico, está a rejeição da amea
ça de concorrência da empresa estatal.

Se por um lado é inconveniente ter o Estado como conco~
rente porque retira do empresário o controle sobre os mercados
fornecedor e consumidor, por outro lado tal ideologia desconside
ra a função dos investimentos publicos em criar uma infra-estrut~
ra em setores econômicos de base, que inicialmente não têm nenhu
ma atratividade para o capital privado, devido ao alto risco asso
ciado ao baixo e demorado retorno. Especialmente nos setores de
alto investimento de capital, como o de extração de minerais (p~
tróleo, minerais diversos), petroquimica e outros.

Segundo o e~presário H.Macksoud, o que .eles desejam e
IIrestringir os poderes do Governo, fazendo-o atuar dentro de cer
tos limites, aqueles do interesse comum definido pela Constitui
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çao, ou seja, a salvaguarda comum da vida, da liberdade e da pr~
priedadell

• Outro aspecto por ele considerado e que IItodo governo
inchado, que ultrapassa sua atuação normal, faz projetos superd!
mensionados; isto ~ da prõpria natureza do governo que não plan~
ja pensando na falência, mas sim em recursos ilimitadosll

•

O ex-ministro Delfim Netto bem expressou a atitude dos
dirigentes empresariais em relação ao Governo, dizendo que existe
a IIsindrome de que o Estado ~ um ente abstrato, um~ terceira pe!
soa - ele, e não eu ou vocêll

• Com isto quis evidenciar a mental!
dade existente de não reconhecer o Estado como um organismo ou
aparelho controlado pela ·prõpria classe empresarial que ~ econ6m!
ca e politicamente hegemônica. O ex-ministro também comentou: 110

empresârio reclama da intervenção do Governo somente quando atra
palhall

•

o papel do Estado é pensado como devendo ser restrito
ao de incentivador da iniciativa privada e o de patrocinador de
serviços basicos ã população, especialmente a de baixa renda, nas
areas de educação e saude. O que denota uma perspectiva patern~
1 ista e assistencialista do Estado. Por outro lado, muitos reco
nhecem os determinantes politicos da atuação do Estado.

110 governo deve mudar seu enfoque, devolvendo a inicia
tiva privada vârias atividades. Deve assumir o papel de grande pa
trocinador da edução e saude, alocando maiores orçamentos para es
tas areas. Mas é muito dificil de acontecer, porque envolve poder.
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Ningu~m quer abdicar do poder absoluto de controlar a economia"
(Dirigente da Johnson & Johnson, 1986).

A questão da intervenção do Estado na economia ~ tamb~m
criticada no aspecto do excesso de regulamentação restritiva e
cerceadora das atividades da iniciativa privada. Neste sentido,
vêem o Estado como uma burocracia que emperra e retarda o desen
volvimento dos negócios.

"Há demasiada interfer~ncia do Governo na empresa priv~
da. Os órgãos do Governo querem substituir a iniciativa
privada, dizendo a ela o que ~ bom ou o que e ruim.
(.•. ) A burocracia emperra e atras;: Há discrepâncias
entre as decisões do primeiro e segundo escalões do Go
verno" (Ex-presidente da Nestl~, 1986).

"O sistema militar de governo criou um sistema de fun
cionalismo p~blico em que a burocracia domina, e esta
não quer perder o poder" (Vice-presidente da Gessy Le
ver, 198-6).

Neste sentido, critica-se a interferência dd Estado nas
decisões estrat~gicas das empresas, a medida que o Governo se uti
liza de diversos instrumentos de pressão para direcionar os inve~
timentos privados, especialmente em relação às empresa nacionais.

"Há influência demais do Governo. Ele ~ o regulador das
relações entre capital e trabalho, que deveria estar ac~
ma dos dois grupos, com função apenas regulatória. Mas
tem o papel de um parceiro participante. (... ) O Gover
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no influi na estrategia, criando oportunidades e força~
do a entrada em negõcios, atraves de vãrios disposit!
vos: pressaopolitica, corte de credito, incentivos fis
cais, financiamentos; direciona os investimentos, por
exemplo, da construção de fãbricas em certas ãreas ge~
grãficas. Mas e uma influência descoordenada (... ) As
~mpresas, na prãtica, acabam agindo oportunisticamente,
decidindo aonde investir influenciadas pelas decisões e
pressões do governo" (Diretor da Arthur D. Little,1986).

A declaração acima retrata a situação das empresas na
cionais que têm o Estado como fornecedor ,ou comprador. Esta pos!
çao, ao mesmo tempo que e favorãvel por garantir um merca~o cati
vo, traz'desvantagens em termos de tolher os movimentos, especial
mente nas decisões de inve~timentos. r dentro deste contexto que
deve ser interpretada a declaração acima referida.

Assim, podemos ver que aqueles que se sentem favoreci~os
defendem o papel do Estado interventor, como e o caso dos que
atuam em informãtica.

"O que defendemos e a intervenção disciplinadora do Es
tado. Queremos o disciplinamento do mercado para gara~
tir o retorno dos investimentos das empresas nacionais"
(Presidente da Scopus, 1986).-
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o IMPACTO DAS POLTTICAS ECONÔMICAS NA GESTAO DOS NEGOCIOS

E opinião unânime entre os dirigentes empresariais que
as decisões e as medidas de politica econômica do governo interf~
rem ampla e cotidianamente na gestão dos negócios. E, na atual de
cada de 1980, apôs a segunda crise do petróleo e as pOliticas re

/ cessivas, as medidas do governo têm sido consideradas como "arbi
trárias, aleatórias, contraditórias e tmp re v ts Iv e t s ". As mais fre
qüentes queixas referem-se às "constantes mudanças das regras do
jogo", que provocam incertezas, instabilidades e imobilismos,alem
de uma excessiva priorização do curto prazo e, portanto, um maior
grau de risco. Evidenciando tal sentimento disse o presidente do
Sindipeças: "Todos nós, quando começamos nosso dia de trabalho,
sentimos um certo medo na hora de olhar as primeiras pãginas dos
jornais. Nunca sabemos o que vamos encontrar, que novas medidas
econômicas foraf)1 tomadas na noite anterior pelo Governo" (Balanço
Anual,1983).

Existe certo consenso entre os dirigentes empresariais
de que lias empresas são o objeto e não o sujeito das politicas eco
nômicas", conforme expres.sou o ex-ministro Delfim Netto. Além dis
so, muitas criticas são baseadas não só em prejuizos reais, como
também em um sentimento de "desconfiança", decorrente da divergê~
cia entre o discurso e a prãtica politica das autoridades govern~
mentais. A este respeito, dizia um diretor de uma agência de pr~
paganda: liA crise deixou o setor extremamente desconfiado de pr~
visões econômicas. Ninguém estã trabalhando com o que estã escri
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ta, mas sim, cam a que cansegue captar nas entrelinhas" (Balança
Anual, 1983). E o ut ro desabafava: "E- impassivel prever umdetermi
nada rumo. e, dessa farma tamar medidas prafilãticas. A caisa e
tão. grave que naa se cansegue sequer memarizar as indicadares de
seis meses atrãs. Muitas clientes deixaram de realizar planas anu
ais de investimentas em prapaganda e passaram a utilizar apenas
60% das verbas necessãrias. As agincias tim de tirar sangue de p!
dra em cada cruzeiro. aplicada" (Balança Anual, 1984).

Tambim dentro. deste mesma tema, queixavam-se autras di
rigentes empresariais:

1I0S pradutares de moveis seguem a rebaque da caneta do.
Delfim Ne t t o " (Presidente da indústria de ~·1oveis Oggi,
1981).

"O empresãria naa faz a palitica ecanômica, ele segue
a palitica ditada pela gaverna. Quando. a gente não. sabe
ande pisa au para ande estã inda, tudo. fica muita difi
c il . Se a pais pretende ser uma po t é nc ia ind u st r i a l ç pre
cisa-antes de tudo. canhecer a si mesma. Não. padema~ tr~
balhar cama h â 20 anas ( ... ) Haje em dia, um pragrama de
expansão. i decidida de mamenta. Se a fãbrica está ven
denda, então. se expande, sem saber se amanhã cantinuará
vendendo." (Presidente da indústria tixtil Vicunha,
1980).

"Cada dia se anuncia uma caisa nava: antem fai a vez da
fechamento. das pastas nas sábadas, da passibilidade da
aumenta da capacidade das tanques de cambustivel utili
zadas nas táxis e da aumenta da TRU; hoje, fala-se em
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diminuir a pot~ncia dos carros e, tamb~m, o tamanho dos
tanques de combustivel ..Como ~ que se pode fazer qual
quer- previsão num panorama dessa na t ur e za ?" (Dirigente
da ANFAVEA, 1980).

lias bancos atuam com grande risco e isso tem que ser l~
vadoem consideração. Suas atividades são freq~enteme~
te afetadas por alterações na pOlitica gÕvérnamentalll
(Presidente do Banco de~Montreal, 1981).

IIFelizes são aqueles empresãrios que na d~cada de 70
não acreditaram nas promessas do governo federal. Vi ,c~
mo presidente da Abimaq na ~poca, muitos projetos priv!
dos serem re~usados porque foram considerados timidos
em suas escalas de produção pelos responsãveis pela p~
litica econômicall (Secretãrio da Industria e Com~rcio
do Estado de São Pau-lo, 1983).

IIContinuamos imobilizados por questões de curto prazo,
sem nenhum elemento capaz de nos fornecer parâmetros m!
nimos de certeza e segurança para a programação empres~
rial. O que, reconheçamos em tempo, ~ um importante fa
tor.l imitante para a reconstrução da Na c â o " (Presidente
do Banco Itau, 1983).

IIVivemos num mundo regido pelo medo. Medo
gerado pela falta de confiança, ~ue ~ uma
da falta de entendimento entre os homens.

basicamente
conseqü~ncia
Acredito que

os homens de negôcios são os· mais eficientes na criação
dec o nf iança e e nte nd ime n to II (Presidente da ICO M I - In
dustria e Comercio de Minerios, 1979).
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PoZitiaas AntiinfZacionárias

As politicas antiinflacionãrias recebem criticas da gra~
de maioria dos dirigentes empresariais, de qualquer setor econ6m!
co, de capital privado nacional ou estrangeiro. Especialmente, Q

contr~le e o congelamento de preços sempre foram medidas fortemen
te rejeitadas pelo empresariado, porque comprimem os lucros e con
trariam o principio da liberdade econ6mica:

"Hã qualquer coisa profundamente chocante e injusta no
fato de que, para ganhar 10% sobre nossos preços de ven
da, devemos, âs vezes, trabalhar em nossas unidades in
dustriais e em outros setores de atividade durante me
ses ou mesmo anos, investindo somas vultosas para que,
no momento em que vamos colher o fruto dos nossos esfo~
ços sob a forma de bem merecida rentabilidade, o contr2
le de preços faça, em nossos pedidos de aumento, um
corte 'politico', cujo montante e freqüentemente sup~
rior ao que ganhamos sobre nossos custos" (Rhodia, Rela
tório Anual, 1979).

"Se nao houver uma reversao imediata na politica de pr~
ços que o governo vem impondo ao setor petroquimico, em
poucos meses estarãconfigurada a falência do modelo e~
presa privada nacional - multinacional - estatal. Esta
mos em processo de descapitalização desde 1977, quando
nossos preços passaram a ser apertados pelo CIP" (Dire
tor da ABIQUIM, 1980).

"Faz parte da atual politica do governo penalizar o ca
pital como estrategia de combate â inflação" (Preside~
te da Fenaseg, 1980).
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110 governo vem agindo apenas nos sintomas da inflação,
controlando os preços. Ate 1983, o CIP realmente estran
gulou a margem de lucro porque as empresas estavam ain
da investindo em redução de custo e aumento de eficiên
cia. Mas em 1984/85 o CIP deu aumentos maiores, perm!
tindo recuperação das margens de lucroll (Diretor da
Adela, 1986).

110 CIP obrigou o setor a ter preju;zos durante cinco
anos, mesmo produzindo ao miximo de capacidade ( ... ) A
indústriaautomobil;stica e a única que esta pagando a
c on t a " (Diretor da Volkswagen, 1986).

IINão acho que a remuneraçao do capital seja hoje adequ~
da aos interesses e ãs necessidades, o que impossibil!
ta investir em qualidade e competitividade. A palavra
lucro hoje virou palavrãoll (Dirigente da Johnson & John
son, 1986).

Poucos são-aqueles que reconhecem que o controle de pr~
ços teve reduzido impacto sobre o desenvolvimento dos negocios.

IIHistoricamente, o CIP nao afetou a expansao industrial
brasileira. Em geral, teve impacto titico e nao estrate
gicoll (Diretor da Alpargatas, 1986).

110 controle de preços atrapalha ate certo ponto,mas nao
mu i t o " (Diretor da Alcan, 1986).

o congelamento de preços decretado pelo Plano Cruzado e
visto predominantemente com descredito, em relação a possibilid~
de de reduzir a inflação no futuro e estabilizar a economia:



• 128 .

IINão acredito que o congelamento de preços venha trazer
para o pars a estabilidade que se pretende. Somente a
ridução do d~ficit pfiblico pode trazer estabilidade por
um prazo maior ( ••• ) Parte considerãvel da inflação de
corre da expansão dos meios ~e pagamento; a indexação
tem apenas um efeito multiplicadorll (Dirigente da Joh~
son & Johnson, 1986).

A visão majoritãria ~ a de que o controle de preços de
ve ser uma solução de curto prazo, porque ~ artificial e nao eli
mina a principal causa da inflação que e o d~ficit püblico. O con
trole prolongado ê visto como gerador de graves distorções na eco
nomia, como o mercado paralelo, o boicote, os problemas de abaste
cimento, al~m de reduzir a capacidade de investimentos das empr~
sas, que ~. o "mo t or fundamental do crescimento e conôm t co ".

Esta interpretação desconsidera o outro lado do probl~
ma que e a função dos investimentos p~blicos crimo fator gerador
de demanda agregada. Mesmo as depesas de custeio, com .s a lâ r t o s e
gastos de manutenção do aparelho administrativo, representam um
componente da demanda agregada. E mais importante do que tudo, es
ta visão considera a decisão de corte dos gastos/investimentos p~
blicos como se fosse de ordem têtnit~-, quando sua natureza ê es
sencialmente polrtica, porque afeta outros grupos de interesse.Co
mo exemplo destas opiniões contrãrias ou favorãveis aos gastos p~
blicos temos as seguintes declarações:

IINão dã para imaginar por que o governo nao corta
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o seu pr6prio custeio, na administração direta; em vez
de diminuir ainda mais os investimentos das companhias
estatais. sã se consegue mais produtividade e eficien
cia nas empresas publicas dando continuidade aos seus
inve st im e n tos 11 (P re s ide nte. d a A BD IB, 198 3 ) .

liA perspectiva do mercado interno, em 1984, ja nao era
boa, quando do fechamento dos balanços, e ficou ainda
Rior a partir de janeiro, quando o governo definiu um
corte de 20% nos investimentos estataisll (Presidente da
ABDIB, 1984).

liA corrente politica que esta no governo fez publicame~
te a promessa de reformular esta estrutura (de cortes
nos gastos publicos e estimulos dados às aplicações fi
nanceiras). Precisamos crer que ira cumpri-la, porque,
caso contrario, o mercado ganhara seqUelas irreversi
veis (Secretario do SNIC, 1985).

11O Governo precisa reduzir o de f ic it pu b 1ico ,d e sd.e que
não reduza o consumo publico, porque sendo o governo um
grande consumidor, pode provocar recessãoll (Diretor da
Adela, 1986).

Outra medida anti inflacionaria que afeta os negõcios, e~
pecialmente das empresas produtoras de bens duraveis, e o corte
de credito e dos financiamentos ao consumo~

110 governo cada vez mais tira o consumidor de baixa ren
da do mercado. 33% dos compradores dependiam dos finan
'ciamentos, cujos prazos acabaram de ser cortados. Quem
compra automãvel hoje e quem nao precisa de financiamen
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to (... ) Nestes anos, o governo tirou do mercado o con
sumidor de baixa e m~dia renda, transformando o perfil
dos carros e levando a Volkswagen a perder mercado. A
faixa de carros de luxo cresceu; a Ford e a GM têm uma
1 inha de carros mais lux uo so s " (Diretor da Vol kswagen,
1986).

11 De sde .198 1, e stamo sob S er v ando que o c on sum ido r sem o s
tra retraido quanto às compras a prazo, dando preferê~
cia às aquisições à vista e, nesse caso, comprando pr~
dutos mais baratos ou menos sofisticados. Não ha duvida
de que os consumidores modificaram os seus habitosll (Di
retor da Brastemp, 1982).

11 O se to r (e 1etroe 1e trô n icos) tem do is segme ntos b a s ico s.
Um ~ aquele das empresas que trabalham diretamente com
o consumidor. O que elas fabricam vai para a loja e, at
o nivel de demanda depende das variações que o governo
imprime à politica de cr~dito ao consumidor, que tem si
do alterada praticamente a cada mês, n~s ultimos três
anos; o outro segmento ~ o que trabalha com base no ni
vel de investimentos e gastos do setor publico e, nesse
caso, a perspectiva das empresas ~ de uma nova e mais
a guda rec e s são em 198311 (V ice -p re s ide n te da Ab inee ,1982) .

A declaração acima evidencia o impacto na estrat~gia das
empresas das politicas econômicas, especialmente as medidas reces
sivas, que contraem o mercado interno. t neste sentido que tamb~m
devemos interpretar as declarações de critica às medidas de re
equilibrio do balanço de pagamentos.

IIr preciso preocupar-se mais com o mercado interno
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menos com o FMI, com a divida externall (Diretor da G.
Aronson, 1984).

110 que o FMI tem de fiscalizar no Brasil e, basicamente
a balança comercial. O Fundo não pode deter-se com pr~
blemas de ordem monetãria, de credito e taxas de juros
e, muito menos, com deficit pGblico. O Fundo nao pode
impingir-nos uma queda de 4 ou 5%~0 Produto Interno
Br u t o em um an o " (Presi dente do Grupo Pão de Açucar,1983).

Como sintese desta problemãtica, expressamos aqui o pe~
sam e nt o do. ex -M in ist ro Del f im Ne tto (1 9B 6 ) :

110 Brasil e suas circunstâncias: querem acabar com a in
flação e deixar a correção monetãria; o individuo quer
que reduzam a inflação nos outros e não em si mesmoll

•

r
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Políticas Sindical e Salarial

Dividem-se em dois grupos as opiniões dos dirigentes e~
presariais a respeito da politica salarial praticada pelo governo
nos ~ltimos anos, que tem oscilado entre o achatamento e o cresci
mento real dos salãrios. Aqueles cujas receitas dependem fundamen
talmente do mercado interno são favorãveis a aumentos de salãrios
ao nivelou acima da inflação, de modo a recuperar o poderaquis!
tivo da população e dinamizar seus neg5cios, desde que tamb~m po~
sam repassar estes aumentos aos preços dos produtos. E hã aqueles
que atuam predominantemente no mercado externo, cujo objetivo e
uma relação câmbio/salãrio favorãvel, para manter a competitivid~
de de preço dos produtos no mercado internacional, desejando para
isso taxas de crescimento dos salãrios inferiores ã variação da
inflação e da taxa de câmbio.

Muitos dirigentes empresariais reconhecem explicitame~
te o carãter contradft5rio da politica salarial, e o impasse cri~
do entre os vãrios grupos interessados. Outros procuram ignorar
estes aspectos, preocupando-se em enfatizar os problemas que lhes
afetam prioritariamente.

"O que falta ~ dinheiro para o trabalhador comer. Hoje
o produtor oferece alimentos at~ abaixo do seu preço de
custo ou de cotações internacionais. t preciso ter salª
rios melhores e repor o poder aquisitivo, principalme~
te da classe m~dia" (Produtor de Soja, Olacyr Moraes,
1985) •
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IISe o consumidor jã vinha comprando pouco desde .1981,
com a crise de desemprego, no começo de 1984, parou de
comprar mesmoll (Presidente da ABrA, 1985).

110 setor privado tem os investimentos cerceados pelos
juros elevados. A contenção do deficit publico gera uma
queda de investimentos na ãrea estatal. E as export~
ções tornaram-se muito mais dificeis com a retirada do
credito-premio. A politica salarial, por seu lado, col~
ca a empresa num impasse. Os niveis inflacionãrios to~
nam muito dificil não reajustar os salãrios trimestral
mente, para não impor ao assalariado uma cota de sacri
flcio superior ã que ele pode suportar. Mas ao dar o r~
ajuste trimestral, a empresa não pode repassar esse cu~
to aos preços, o que gera uma cota de sacrificio empr~
ser i al " (Presidente da Confab, 1985).

110 poder aquisitivo medio continua caindo em função des
ta lei salarial inconveniente, que e o Decreto-Lei n9
2065 (... ) O problema central e que a situação não muda
rã enquanto as causas, em termos de politica.-econõmica,
não forem atacadas 11 (Consultor da Federação do Comercio
de São Paulo,1984)~

IIVivemos no ano passado um quadro de formação de novos
hãbitos de consumo, determinados pelo aperto da situa
cão econõmi ca 11 (Di retor da Seagram, 1983).

liA politica salarial adotada pelo governo federal aca
bou com o mercado brasileiro de automõveis. E exatamen
te por esta razão que a luta contra o Decreto-Lei n9
2065, que rege o atual sistema de reajustes salariais
sera uma das prioridades da nova diretoria da Abrave"
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(Presidente da Abradif, 1984).

Várias opiniões atribuem ã politica de controle de pr~
ços a dificuldade nas negociações salariais junto aos Sindicatos
trabalhistas. Ou seja, os aumentos salariais são possiveis e dese
jãveis, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas, so
que o governo estabelece limites ao não permitir o repasse nos
preços. Este raciocinio bastan~e comum insere-se na perspectiva
d:a lIempresa individualistall, além de ter o caráter circular. Isto
e~ o aumento de salários provoca aumento de preços, que por sua
vez gera novas reivindicações de aumentos salariais. t também uma
posição contradit6ria, porque muitos reconhecem os aumentos sala
riais como uma das causas da inflação.

liA posição do Sinfavea é condicionada pelas regras do
Governo. As negociações salariais são limitadas pela p~
litica econômica, que impõe negociações de preço restri
t í va s " (Diretor da Volkswagen, 1986).

liAs negociações diretas entre empregadores e operários
são viáveis apenas num regime livre de economia de mer
cado, onde tanto os preços quanto os salários sejam li
vremente obedecidos. Caso contrário, como no regime atu
al, quando as empresas não estão autorizadas a repassar
qualquer custo adicional de mão-de-obra ao consumidor,
podem-se criar sérios prob lema s " (Diretor da Arno,1978).

Quanto ã politica e ao movimento sindical, predominam
opiniões de que o sistema sindical tem sua pOlitica atrelada a uma
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legislação corporativista, que precisa ser alterada. Muitos sao
favorãveis a negociações diretas entre empresa e sindicato, ou en
tre sindicatos trabalhistas e patronais, sem a interfer~ncia do
governo. Alguns consideram o movimento sindical como a realidade
de um regime democrãtico, mas se opõem ã vinculação partidâria
dos sindicatos e ã considerada "excessiva politização" do movimen
to sindical.

"0 movimento sindical e uma realidade do processo demo
critico onde os trabalhadores se organizam para conse
gir melhores oportunidades, melhor remuneração e uma me
lhor relação capital-trabalho. A particularidade de que
existe um partido pOlitico sindical, faz no Brasil a s1
tuação diferente. Existe a ligação umbilical com o PT,
que não e, para mim, um partido politico. A reivindica
c ã o dos trabal hadores não representa um partido pol itico,
mas representa a ansiedade de uma parcela da população
em condições desfavorãveis de sobrevivência" (Vice-pr~
sidente da Johnson & Johnson, 1986).

IICom relação aos sindicatos, a estrategia e negociar
dentro da empresa e não junto com o setor, de modo a
que possamos manter o controle do processoll (Presidente
da Monsanto, 1986).

IIHã uma politização excessiva dos sindicatos que
ca serias dificuldades; há muita radicalização e

prov~
hosti

lidade. Por causa do Sindicato, não podemos fazer o quac
to turno para aumentar a produção e atender ã demanda.
Estamos 1 imitados ( ... ) A futura expansão da á re a prod~
tiva não serâ no.ABC. Construimos fãbricas fora de São
Paulo para aproveitar incentivos fiscais e reduzir o

"
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ri sco de parada em função das greves (... ) Preferimos n~
gociar diretamente com os representantes dos sindicatos
dos trabalhadores, dentro da empresa" (Vice-presidente
da Cofap, 1986).

"Nos grandes centros como São Paulo, os sindicatos es
tão muito politizados. Fazem pressão para aumentos de
salario, mas a qualidade da mão-de-obra vem caindo" (Di
retor da Lorenzetti, 1986).

"O setor de produtos de toucador tem hoje três
problemas: o CIP, o excesso de IPI e o problema

grandes
traba

lhista. Este Gltimo não e um problema especifico do s~
tor, mas da categoria quimica como um todo. Atualmente
o sistema de negociação e feito em bloco. São duas neg~
ciações: uma dos treze sindicatos patronais com a Fede
ração dos Trabalhadores da IndGstria Quimica; e a outra
com os Sindicatos dos trabalhadores de São Paulo~ Santo
Andre e Campinas. A negociação em bloco tendera a se
fragmentar porque os sindicatos patronais são muito he
terogêneos. Ao passo que do lado dos trabalhadores exi~
te homogeneidade. (... ) Os sindicatos sao entidades de
direito pGblico, atrelados ao Governo por uma legisl~
ção rigida, desde o governo de GetGlio; a rigidez legal
burocratiza o sindicato e leva ao desinteresse das em
presas. A representatividade e pequena; predomi~am as
grandes empresas e as multinacionais, que têm gente com
tempo para atuar no Sindicato" (Vice-presidente da Ges
sy Lever, 1986).

"A Legislação Sindical e corporativista e mantem o sin
dicato submisso às regras do Ministerio do Trabalho" (Di

retor da FPB/SKF, 1986).
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lias movimentos grevistas que estão começando a aconte
cer no Brasil poderão ser muito benéficos para o Pais,
a exemplo do que já se verificou em outros paises, so
bretudo na Europa. Um empresário italiano amigo meu dis
se-me que a Itália é um pais que s5 se desenvolveu por
causa das greves. Antes, era um pais com um grau de de
senvolvimento e de produtividade industrial dos mais
baixos. Como o peso dos salários nos custos globais das
empresas era pequeno, ninguém se preocupava com produt!
vidade. A competiti,vidade no Mercado Comum Europeu est!
va 'automaticamente garantida. Com as greves, contudo, o
peso da mão-de-obra aumentou muito. Assim, boa parte do
desenvolvim~nto tecno15gico hoje existente na Itália foi
uma consequencia dessa necessidade de não perder a com
petição no MCE" (Presidente da Vicunha, 1978).



• 138 .

Politica~ Tecnol6gica e Industrial

o desenvolvimento tecnolõgico ~ um item consideradD de
grande importância estrat~gica para a evolução futura dos negõcios.
Portanto, a intervenção do governo atrav~s de medidas que restrin
jam a pesquisa ou a aquisição de tecnologia ~ bastante criticada
pelos dirigentes empresariais.

As tecnologias nas ãreas da informâtica, da quimica fi
na e da biotecnologia são aquelas consideradas de maior relevân
cia e onde se instala a pol~mica a respeito'da reserva de mercado.
A defesa de posições contra ou a favor da politica' brasileira de
reserva de mer~ado estã diretamente relacionada com a maior ou me
nor capacidade de controle desta tecnologia por parte das empr~
sas. Deste modo, favorãvel ã reserva de mercado estã a indústria
nacional de informãtica, os produtores de equipamentos e compone~
teso Em posição neutra estão aquelas indústrias nacionais -e es
trangeiras que conseguiram superar a dificuldade de aquisição da
tecnologia por meio de associações diversas com empresas nacionais
ou estrangeiras (joint ventures, etc.). Em posição contrãria es
tã a maioria das empresas multinacionais, cujas matrizes dispõem
de tecnologia prõpria, e as empresas nacionais associadas com as
,multinacionais ou que atuam em mercados (dentro ou fora do pais)
onde a tecnologia desenvolvida nacionalmente não ~ competitiva.

Com o crescimento das exportações brasileiras de prod~
tos manufaturados, o grau de competitividade dos produtores brasi
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leiros passou a ser me~ido com base nos padrões internacionais,
visto que os compradores estrangeiros exigem grau tecno16gico co~
pativel com o existente em seus paises. Portanto, os dirigentes e~
presariais dão ênfase ao argumento da internacionalização da eco
nomia e das exigências do mercado externo, para atribuir ã polit!
ca de reserva de mercado o caráter de retr6grada e xen6foba. As
sim, a posição favorável ou desfavorável está também -relacionada
com o grau de abertura da empresa ao mercado ext~rno.

Na realidade, a perspectiva de anilise predominante, e~
tando naturalmente baseada nos interesses particulares de cada
empresa, é restrita e limita-se a enumerar os efeitos favoráveis
ou desfavoráveis ãsempresas. Poucos são aqueles que abordam a
questão de uma perspectiva mais ampla, que considere os possiveis
desdobramentos de tal decisão governamental, a partir da análise
de correlação de forças politicas vigentes, internas e externas.
Apesar de a maioria reconhecer que o problema é de n~tureza polI
tica.

liA industria de base nacional deve preparar-se para ex
portação e para isso deve conscientizar-se de que e im
portante o desenvolvimento da tecnologia no paisll (Pre
sidente da Bardella Industrias Mecânicas, 1978).

IIMuitos dos fabricantes de autopeças ainda não se ape~
ceberam da enorme transformação pela qual o setor está
passando e não incluiram ainda, entre suas preocupações
a de adequar suas respectivas empresas ao novo sistema
de produção que cada vez mais se aproxima. Estes empr~
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sãrios, infelizmente, dentro de alguns anos, nao terão
nem mesmo uma indGstria para vender, mas apenas um ga!
pão velho com meia dGzia de maquinas obsoletas. O setor
estã iniciando um processo de profunda reciclagem que,
sem dGvida, fftrã suas vitimas. Nem todos conseguirão so
breviverll (Presidente do Sindipeças, 1982).

110 setor produtor de chumbo perdeu muito com a transfor
mação tecnológica dos seus principais consumidores. Ti
nha nos fabricantes de cabos e condutores elitricos um
grande mercado, mas esses mudaram sua tecnologia, e os
fabricantes de chumbo viram-se restritos ã area de acu
muladores para automóveis, que tambim esta retraidall
(Presidente do lez - Instituto de Chumbo e Zinco, 1983).

lias automóveis exigem hoje cada vez mais tecnologia cof!:1
putadorizada, o que não se pode fazer aqui no Brasil.Al
guns comRonentes deveria ter nos carros, como a injeção
eletrônica, que todas as fabricas no mundo usam. Só ha
dois produtores desta tecnologia no mundo, que nao es
tão autorizados a produzir aqui no Brasil. Fica dificil
competir no mercado externo sem estes componentes ( ... )
A SEI nacionalizou o produtor, quando deveria nacionali
zar o produto (... ) O nosso futuro ira por um de doi s
caminhos. E s6 olhar dois paises, a Argentina e a Co
riia. A Argentina tinha uma indGstria automobilistica
forte, e hoje não te~ quase nada. Enquanto a Coriia
saiu da guerra e conqui~tou o mundo com sua indGstria
automobilistica, graças ã dedicação e ao d~senvolvime~
to tecnológicoll (Diretor da Volkswagen, 1986).

liA reserva de mercado i valida para desenvolver um se
toro O automobilistico teve reserva de mercado no ini
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cio, mas nao hoje ( ... ) Hoje ocorre a internacionaliza
ção da produção, vide o carro mundial da Ford, da GM e
dos japoneses. Os japoneses avançaram tecnologicamente
incorporando a informãtica e alguns gadgets; mantêm a
liderança mundial, porque le.vam vantagem no visual, e
não no desempenho como os carros europeus. O carro bra
sileiro é competitivo no exterior; o Brasil vai caminhar
para produtos mais sofisticados devido ã exigência do
mercado internacional; e o brasileiro tem inclinação p~
ra um veIculo de maior potência e requinte, além do p~
der aquisitivo .(... ) Estamos resolvendo o problema da.
tecnologia eletrônica através do sistema de draw-back:
trazemos os componentes do exterior e depois exportamos
os carros; mas o carro para o mercado interno ficarã d~
fasado. Necessitamos de manter a ind~stria competitiva
tecnologicamente; é um fator crItico o paIs estar fech~
do para a importação porque dificulta a exportação" (V!
ce-presidente da General Motors, 1986).

liA polltica tecnológica nacional é xenófoba, com visão
de curto prazo. Não existe paIs tecnologicamente autãr
quico; todos produzem e compram tecnologia simultaneame~
te ( ... ) A legislação brasileira dificulta a compra de
tecnologia ou assistência técnica estrangeira por mais
de cinco anos. E a SEI não permite a importação de equ!
pamento com similar nacional ( ... ) A Pirelli trabalha
com tecnologia comprada, adaptada e criada. Tem cinco
laboratórios de desenvolvimento tecnológico, em Milão,
EUA, Alemanha, Inglaterra e Brasil. Aqui, o centro tec
nológico, a partir de 1975, passou não só a adaptar tec
nologia, mas também a desenvolver pesquisa própria. Hã
intercâmbio de tecnologia entre a Itãlia e o Brasil( .•.)
Hoje a revolução tecnológica ê a fibra ótica, a ser us~
da em cabos para sistema de comunicação e telefonia. E
nos próximos 20 anos o grande avanço tecnológico sera



• 142 •

em fibras ê t i ca s " (Diretor da Pirelli, 1986).

"A polltica de reserva de mercado na informãtica é aut~
ritãria e prejudicial. Hã necessidade de pedir autoriz~
ção ã SEI para importar equipamentos. Quando temos um
novo projeto, verificamos se vai ser posslvel desenvol
ver tecnologi~ nacional ou se vam9s importar, negocia~
do a transferencia de tecnologia de fora. Normalmente,
a tecnologia adquirida no exterior não é de ponta, jã
tendo sido amortizada pelo proprietãrio ( ... ) Temos es
critarios nos E.U.A., na França e na Inglaterra, para
procurar novas tecnologias. O material bélico hoje tem
alto grau de tecnologia agregada, com base na eletrani
ca e na informãtica. Jã se fabricam canhões computador!
zados, equipamentos com optica optrônica" (Diretor da
Engesa, 1986).

"Um problema é a dificuldade de acesso ã tecnologia. t
muito cara. Vendemos em cruzado e compramos tecnologia
em dolar. No Brasil, a tecnologia é incipiente, não hã
capital para desenvolve-la. O pals tem de atrair tecn~
logia e capital, se quiser disputar no mercado interna
cional competitivo ( ... ) Não adianta se isolar aqui. Se
não se acompanhar a tecnologia a nlvel mundial pode-se
estar fora do negocio. Hoje a informãtica permeia tudo.
Todas as mãquinas necessitam de comandos eletrônicos.
Se não tiver isso, perde-se produtividade e competitiv!
dade ( ... ) Vamos regredir e exportar so café e açucaro
Estamos olhando as coisas do ponto de vista local; qua~
do o problema é transnacional. Devemos conduzir o pr~
cesso dentro de uma perspectiva mais realista e menos
emocional" (Vice-presidente da Johnson & Johnson, 1986).

liA reserva de mercado deve ser feita com cuidado. Deve-
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se deixar entrar simultaneamente a tecnologia estrange~
ra enquanto se desenvolve a nacional. A politica de in
formãtica não faz sentido por causa da fase inicial do
desenvolvimento tecnológico brasileiro. O Roberto Cam
pos i que estã correto. Se voc~ fecha,voc~ atrasa (•..)
Não existe politicade Ci~ncia & Tecnologia. Não hã pl~
no de aquisição ou desenvolvimento de base tecnológica.
O que falta são incentivos fiscais. Mas se estes forem
dirigidos para as pequenas empresas, a ~nfase vai cair
em pequenos projetos 11 (Vice-presidente de Desenvolvimen
to Tecnológico, Johnson & Johnson, 1986).

"Na ãrea de quimica fina a questão ~ politica. E uma in
dustria altamente especializada, de produtos com alto
grau de pureza para o consumo humano, de baixo volume
de produção e um enorme custo de pesquisa e desenvolv~
mento ( ... ) O Geisel, que ~ um presidente da Petroquisa
do Nordeste, atuando no ramo quimico e petroquimico,tem
uma subsidiãria que vai entrar no ramo de quimica fina,
e por isso quer reserva de mercado (... ) Existe a Porta
ria lnterministerial n9 4, pela qual os projetos para
insumos da industria alimenticia, farmac~utica e de cos
m~ticos devem ser aprovados pelo CDl. Não existe uma
lei de reserva de mercado. Ai entra a arbitrariedade na
decisão de aprovação. Ficam em estudos, não dizem sim
nem nao. to poder da gaveta. A burocracia do Estado e
o quarto poder (... ) A coisa estã hoje parada, em banh~
maria. O Governo sentiu a pressão (... ) O Governo quer
que as empresas possuidoras de tecnologia, as multina
cionais, vendam tecnologia para a industria nacional, o
que elas não vão fazer ( .•• ) Não ~ uma questão de pate~
te, mas de segredo industrial ( ... ) A industria nacionai
nao vai poder fazer investimentos porque não pode com
prar tecnol~gia. Os investimentos nacionais e multinaci~
nais estão parados no setor de Quimica Fina, quando p~
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deriam estar entrando investimentos estrangeiros no Br~
sil. E o capital s6 virã se houver retorno sobre o i~
vestimento, jã que existe mercado no Brasil ( ..• ) Hã um
impasse por~ue existe uma efetiva reserva de mercado"
(Diretor da Câmara de Comercio Americana, 1986).

liA reserva de mercado na informãtica cria insegurança
para o investidor estrangeiro, com receio de haver re
serva tamb[m em outros setores. Na informãtica, alguma
reserva e importante, mas, por outro lado, e excessiva
porque nao deixa fazer nada. Estamos pagando um custo
muito alto por isso" (Diretor da Adela, 1986).

liA politica de reserva de mercado cria favoritismos. A
Lei de Informãtica proibe a importação de mãquinas com
controle numerico, porque jã tem similar nacional. Mas
aqui o controle numerico e feito com licença de uma em
presa alemã e os desenhos são u ltr ap a ssado s" (Diretor
da FPB/SKF, 19&6).

"Nossa preocupaçao e com a interferência do governo e a
tendência de maiores restrições â atuação das multina
cionais" (Presidente da Rhodia, 1986).

liA reserva de mercado e um fator determinante para o
cresclmento das empresas nacionais do setor (... ) A SID
investe hoje em tecnologia pr6pria, para maior cobertu
ra em todas as linhas da microinformãtica, com ênfase
nos softwares e no supermini" (Diretor do Grupo Sharp,
1986).

"A reserva de mercado e positiva porque senao nao have
ria condições de competir com o capital estrangeiro. Mas
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acho que hã excesso de regulamentaçãoll (Presidente da
SISCO Computadores,1~86).

liA politica de reserva de mercado para a informãtica se
baseia na concepção de que o mercado é um dos recursos
do pais necessãrios ao seu desenvolvimento. A idéia é
criar qualificação, habilidade e capacitação tecnolõgi
ca no pais na ãrea de informãtica. Uma pol~tica indus
trial aut6noma tem seu momento certo, que é o da guin~
da tecnologica. Este é o caso da tecnologia de microcom
putadores, que estã nascendo agora no mundo todoll (~re
sidente da Scopus, 1986).

Subjacente a esta discussão estã o papel a ser atribui
do ao capital estrangeiro no processo de desenvolvimento de novas
tecnologias. O pensamento predominante nos dirigentes de empresas
nacionais e na tecnoburocracia estatal e o de que a melhor alter
nativa é a associação de capitais nacionais e estrangeiros em for
mas diversas, como as joint ventures, de modo a permitir a trans
ferencia de tecnologia sob o controle do capital nacional. De ou
tro lado, estão as empresas multinacionais, detentoras da tecnolo
gia, que têm uma posição dicotômica: algumas recusam-se a estabe
lecer associações daquela natureza, por identificarem desvanta
gens na perda de controle tecnologico; outras procuram caminhos
alternativos, como a IBM e a Brown-Bovery, de modo a poder desen
volver seus negõcios no pais e não perder mercado para outros con
correntes multinacionais. Estas ultimas demonstram um tipo de ati
tude empresarial em consonância com a crescente tendencia mundial
de associações entre capitais de diferentes nacionalidades. As
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pr6prias ind~strias americanas, como a GM e a Ford, que competem
acirradamente com os japoneses, têm realizado joint ventures com
as ind~strias automobilisticas"japonesas, visando a troca de tec
nologia e a operação conjunta em certos mercados. Como exemplo, a
General Motors (GM) tem 34% das ações da ind~stria japonesa Isuzu,
a qual distribui os carros GM no Japão. A GM tambim possui 5% das
ações da Suzuki para obter a tecnologia do minicarro; alim dis
so, desenvolve junto com a Hitachi a tecnologia do sistema eletrô
nico dos microcomputadores (microcomputer-based eZectronic sy!

tem). A Ford, por sua vez, tem 24% das ações da Mazda japonesa. A
Chysler detim 15% da Peugeot francesa. E a Volkswagen alemã forne
ce motores para a Chrysler, alim de produzir na Europa o carro j~
ponês da Nissan, enquanto esta distribui o VW no Japão.

Portanto,' nao podemos ignorar este contexto ao interpr~
tar a afirmação de um dirigente da subsidiãria brasileira da Gene
ral Motors, de que a empresa não interessa fazer joint ventures

com as nacionais. Assim, uma possivel interpretação i a de que
pretendem ganhar tempo para avaliar ati que ponto i inflexivel a
posição do governo brasileiro a respeito da reserva de mercado. A
partir do momento em que reconhecerem a reduzida probabilidade de
alteração desse estado de coisas, possivelmente mudarão suas es
tratigias, assim como fizeram em relação aos japoneses, e como
fez tambim a IBM. t tambim dentro deste contexto que se deve en
tender as negociações recentes entre as subsidiãrias brasileiras
da Ford e da Volkswagen para realizar acordos operacionais aqui
no Brasil. As declarações a seguir eviden~iam o quadro caracteri
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zado anteriormente.

110 que o Brasil mais deseja do capital estrangeiro e a
tecnologia. Em troca, pode oferecer encomendas e reser
va de mercado. O problema ~ conciliar satisfatoriamente
as duas variãveis, o que infelizmente nem sempre tem si
do +e í t o " (C. Bardella, 1978).

liA empresa atua em biologia de ponta. Investimos em pe~
quisa na ãrea de engenharia gen~tica e biotecnologia.
Tamb~m compramos pacote tecnolõgico para produção de
suinos hibridos. Os setores de tecnologia de. ponta of~
recem maior lu cra t iv idade " (Presidente da Agroceres,1986).

IIComo se desenvolve a tecnologia nacional? r investindo
na cabeça de pessoas, como a China que enviou estudan
tes para os E.U.A. ( ... )·Defendo o sistema competitivo.
Reprovo o regime imperfeito de mercado, os oligopõlios
e monopõlios. A joint-venture ~ uma forma inteligente
de associação do capital nacional com o estrangeiro" (Pr~
sidente da Associação Comercial de São Paulo, 1986).

IIInvestimos 2,4% dos nossos recursos em pesquisa e de
senvolvimento, para obter capacitação tecnolõgica, que
nos p~rmita competir no mercado internacional. Export~
mos nossos produtos para as ind~strias automobilisticas
americanas ( ... ) Compramos a subsidiãria brasileira de
uma empresa americana na ãrea de informãtica, garanti~
do assist~ncia tecnica e tecnolõgica da matrizll (Presi
dente da Metal Leve, 1986).

IIAcabamos de instalar a Cofap Eletrônica, em associação
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com uma empresa alemã, para produzir equipamentos de el~
trônica veicular, que informam ao passageiro o funcion~
mento do carro. A Cofap produziri e a empresa alemã fo~
neceri a tecnologia e ficari responsivel pela comercia
lização. Para elese interessante nao perder mercado 11

(Vice-presidente da Cofap, 1986).

"Para a GM nao interessa o joint-venture na area de in
formitica. Não vai repassar tecnologia sem o controle
da empresa" (Diretor da General Motors, 1986).

liA politica de reserva de mercado na quimica fina inte
ressa apenas às estatais e às empresas nacionais ( ... )
Pensamos em joint-ventures para diversificar nas areas
de agricultura e biotecnologia" (Presidente da Monsanto,
1986).

"Sei que a Brown-Bovery esti fazendo joint-ventures p~
ra diversificar e pulverizar riscos" (Ex-presidente da
Ne s t le , 1986).

A falta de uma perspectiva histórica do desenvolvimento
econÔ m ico bra s i1e iro, a inex istê nC'ia deu m a a ni 1 ise e strutura 1 do
sistema politico nacional e a dificuldade de perceber a dinâmica
da correlação de forças politicas parecem aumentar a margem de
risco das decisões estrategicas das empresas. Como exemplo, e o
caso da Rhodia, que, de modo autônomo (sem associação c~m capital
nacional), construiu uma fabrica em Paulinia para produção do ac!
do acetilsalicilico, insumo para produtos farmacêuticos, enquadr~
do na categoria de quimica fina. Depois de construida a fabrica,
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a empresa nao conseguiu autorização do Ministerio da Industria e
Comercio para colocã-la em funcionamento ate hoje. Tal fato par~
ce refletir a dificuldade de compreensão dos fatores de ordem p~
lltica subjacentes ao processo de decisão do aparelho de
brasileiro.

Estaao

Alguns dirigentes reconhecem a predominância de uma ati
tude que privilegia a intuição como base das decisões estrateg!
cas, especialmente nas empresas privadas nacionais, que sao ainda
dirigidas pelos seus fundadores. Como exemplo, a declaração abai
xo:

"Geralmente, as decisões de investimento do empresãrio
nacional nao consideram a situação da conjuntura econo
mica. No primeiro momento, quando a empresa e ainda p~
quena em relação ao contexto, este não tem muita impo~
tância. Depois, a empresa cresce, mas continua sem o hâ
bito de realizar anâlises do contexto ambiental. A ana
lise e feita intuitivamente pelo empresãrio (... ) O em
presârio nacional tende a ser otimista, a assumir maior
risco que o profissional da multinacional. Não leva em
consideração as declarações do governo, ã medida em que
os fatos ocorrem de maneira diferente ao que foi dito;
veja o exemplo da inflação" (Diretor da Sharp, 1986).

Dentro da discussão sobre a reserva de mercado para as
novas tecnologias (informãtica, química fina, biotecnologia,etc.),
estâ a questão da automação industrial. Esta relaciona-se com a
reconhecida necessidade de reduzir custos e au~entar a produtiv!
dade, de modo a ganhar ou manter competitividade. Tal questão tem
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maior ou menor carãter estratigico dependendo do p~drão de conco~
r~ncia do setor. No caso da indGstria automo'~ilTstica, a compet1
ção com os produtos japoneses, americanos e europeus, no mercado
mundial, leva a maiores investimentos em automação, do que em ou

.tros setores.

liA automação e necessãria em algumas fases da produção,
como a soldagem, que deve ser feita por rObõs,para ate~
der exig~ncias do mercado. Para expoftarmos para os
E.U.A., eles exigem automóveis com soldagens robotiza
das, por questões de maior segurança. Alim disso, a ~ol
dagem i uma operação que exige muito do operãrio ( ... )
Automatizar para reduzir custo de mão-de-obra não faz
sentido aqui no Brasil. Os investimentos são elevadTss!
mos. E i desumano ter linhas de montagem com nGmero re
duzido de mão-de-obra" (Diretor da Volkswagen~ 1986).

liA automação tem permanecido em ãreas onde hã outras
justificativas alim da reducão de custos, como o ambien
te de trabalho, onde não se pode fazer manualmente. Os
fatores preponderantes são a qualidade, a condição do
ambiente de trabalho e a quantidade, a velocidade de
produção. Nós não poderemos ter nTveis de automação
iguais aos dos japoneses durante os próximos dez anos"
(Diretor da General Motors, 1986).

'IINa automação industrial as t e ndé nc í a s dependem das ca
racterTsticas de cada setor (... ) r um processo de lon
go prazo, porque i caro" (Vice-presidente da Gessy Le
ver, 1986).

liA polTtica tecnológica nao interfere nos negócios da
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Lorenzetti; hi uma interfer~ncia marginal. A automação
ji começa a chegar, mas não hi nenhum concorrente auto
matizado. A automação deve vir devagar, dentro das ne
cessidades do mercado, de acordo com o ritmo de cresci
mento (... ) Quanto às patentes, existe um respaldo jur!
dico suficiente" (Diretor da Lorenzetti, 1986).

liA favor da automação~xistem grandes arg~mentos, como
o aumento de produtividade e, portanto, da
dade internacional. Mas, por outro lado, os
alegam que a automação cria desemprego. Como
isso? Precisamos discutir com os trabalhadores"
dente da Scopus, 1986).

competitiv~
Sindicatos

resolver
(Presi

"0 conceito difundido de que o computador reduz mão-de-
obra ~ uma falicia; na realidade, aumenta o custo da
mão-de-obra. A vantagem esti no aumento da qualificação
da mão-de~obra, na rapidez e confiabilidade da informa
ção para a tomada de decisão. O computador deve ser um
sistema de apoio ã tomada de decisão" (Diretor da Rober
to Dreyfuss, 1986).

"0 aumento da produtividade e um problema que encabeça
a lista de preocupações da diretoria do Sindipeças. Foi
a primeira questão que levamos aos ministros do novo g2
verno (para conseguir linhas de credito favorecidas do
BNDES). ( ... ) Se contarmos com esses recursos, o setor
de autopeças não teriproblemas para aumentar a produt~
vidade" (Presidente do Sindipeças, agosto 1985).

Outra problemática dentro da politica tecnológica bras~
leira, que afeta a estratégia de investimentos das empresas, é a
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questão da falta de proteção ã tecnologia atrav~s de patentes. E~
ta questão ~ mais relevante para as empresas multinacionais,atua~
tes nas areas de alimentos, produtos farmacêuticos e de tecnolo
gia de ponta.

"No Brasil, a proteção de patentes ê fraca. Se nao p~
de mos pro te ger o proce sso tecno 1õg ico, f ica dific11 co n
vencer a matriz de fazer investimentos aqui. Se outra
empresa pode copiar, aumenta o risco do negõcio. O p~
riõdo de vida útil de uma patente deve ser suficiente
para a empresa recuperar ris investimentos ( ... ) A fõ~
mula do CIP não permite repassar os custos di pesquisa
e desenvolvimento de produto. Por isso, e pela falta
de proteção a patentes, fechamos o Centro de
Agroquimica, em dezembro de 1985" (Presidente
santo, 1986).

Pesquisa
.da Mon

"0 grupo Unilever tem dois laboratõrios internacionais
de Pesquisa & Desenvolvimento, um em Londres, outro em
Rotterdam. Investe-se muito hoje em engenharia gen~t~
ca, para melhoria das mat~rias-primas. No Brasil, o L~
boratõrio de Desenvolvimento de Produto não faz pesqu~
sa pura. Quanto ã proteção de marcas e patentes, no
Brasil a legislação ~ falha" (Vice-presidente da Gessy
Lever, 1986).

"0 Brasil nao concede patentes para produtos al imenti
cios nem farmacêuticos. Tamb~m não hã proteção para o
processo industrial. O recurso, então, a ser usado e o
segredo (... ) As dificuldades são maiores para as em
presas estrangeiras. Para com elas o tratamento do g~
verno e discriminatõrio e a atitude ~ pouco simpãtica.
Existe, de fato, uma xenofobia" (Ex-Pres í dente Nestle,1986).
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Quanto ã politica industrial, a maioria dos dirigentes
nao conseguiu identificar uma politica definida do governo na
ãrea industrial. O Ministério da Industria e Comércio e suas ins
tincias deliberativas, como o cor (Conselho de Desenvolvimento In
dustrial), parecem estar distanciados dos problemas atuais das em
presas, ou com menor poder de intervenção do que em governos ante
riores.

"Qual p o l f t ic a industrial? Não dã para perceber L .. ) O
CDI emite certificado de registro de fãbrica. Os recur
sos do governo são canalizados para as grandes empresas.
As pequenas entram na fila sem chance" (Diretor da Lo
renzetti, 1986).

11 A Po 1i t ic a ind u str ia 1 na o ~ x iste; as me di das n a o têm
co n t in u id a de 11 (V ice -p re s ide n te da Co f ap, 198 6 ) .

II Não ex iste p o 1i t ica in d u st r ia 1. O C O I, d u ra n te a dé c a
da de 70, dava autorização para implementação de proj~
tos; hoje tem pouca interferência; proibe, p~r exemplo,
a verticalização das montadoras pela Resolução 63" (Di
retor da General Motors, 1983).

"0 COI nao tem papel muito definido. Não é ãrbitro nem
agência reguladora .. Atua registrando investimentos para
a obtenção de incentivos, quando canalizados para os pª
los de desenvolvimento" (Presidente da Monsan.to, 1986).

U Q u a lé a p o 1 it ic a in du st r ia 1 dali No v a Re p u b 1 ic ali? Não
existe, mas h â ne ce s s id a de " (Presidente da Scopus,1986).
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liA politica industrial brasileira deve ser a de portas
abertas para o capital e s t ranqe i r-o" (Diretor da FPB/SKF,
1986).

110 CDr era um orgao de estimulo ao setor industrial. Ho
je perdeu o sentido porque não dã mais incentivos. (Di
retor da Volkswagen, 1986).

Concluindo, os investimentos em pesquisa e aquisição de
tecnologia adquirem, na d~cada atual, uma dimensão estrat~gica de
grande importância, porque os benefIcios oriundos da capacitação
tecnolõgica serão a condição de sobreviv~ncia futura em um ambien
te de merca~o cada vez mais oligopolizado e cada vez mais compet1
tivo. [neste contexto que se interpretam as declarações dos diri
gentes empresariais abaixo.

IIHoje 80% da nossa carteira estão em investimentos de
alta tecnologia, quimica fina (... ) As empresas h~je in
vestem em modernização industrial, em equipamentos atu~
lizados tecnologicamente, antes de partir para a diver
sificação ( ... ) A politica tecnolõgica atual? Não vejo
nada de novoll (Presidente do Brasilpar, 1986).

IINossa prioridade de investimentos estã nas especialid~
des qUImicas, como o acetato, a biotecn~logia, a qUIm1
ca fina ( ... ) A estrat~gia ~ adicionar maior valor agr~
gado aos produtos ( ... ) Para exportar hãnecessidade de
produtos de qualidade, o que significa tecnologia e pr~
dutividadell (Presidente da Rhodia, 1986).

11F izemos muita pesquisa para c om bustIvela 1 te r nat ivo, co
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mo os 5leos vegetais. Mas não se chegou a um resultado
industrial. maduro. O gãs ~ uma solução mais rãpica. A
Volkswagen tem produtos circulando com gas e com 5leos
vegetais. A Gurgel estã pesquisando o carro el~trico.
Não se conseguiu até hoje um acumulador de energia elª
tica com autonomia suficiente e leveza. A Volkswagen da
Alemanha também faz pesquisa para o carro elétrico. Mas
a bateria hoje pesa muito e dura pouco ( ... ) Grandes
saltos tecno15gicos não são possiveis, exigem grandes i~
vestimentos e um tempo enorme de pesquisa ( ... ) A indGs
tria automobilistica acaba absorvendo as novas tecnolo
gias de outros setores, vide o computador ( ... ) No Bra
sil, a Volkswagen desenvolve tecnologia nacional, dife
rente da Al eman ha " (Diretor da Volkswagen, 1986).

"Pa ra o grande produtor (a cii ca r e â lco o l ) nao hã po s s]
bilidade de expandir a produção pela ãrea plantada. E~
tão a solução é o aumento da produtividade via tecnol~
gia de produção. O dominio da tecnologia depende do in
vestimento do empresãrio. Cada um procura uma vantagem
tecno15gica diferencial na frente dos outros, porque a
tecnologia é rapidamente difundida. Os produtores do
Nordeste, por exemplo, copiam a tecnologia desenvolvida
em São Paulo ( ... ) A Copersucar tem um Centro de Tecno
logia da Cana em Piracicaba, com 500 funcionãrios, para
desenvolver tecnologia nacionalll (Gerente de Planejame~
to da Copersucar, 1986).

liA Globo é uma empresa de broadcasting. As novas tecno
logias, como o UHF, o teletexto, o videocassete, a TV
i·nterativa, vão abrir novas ãreas de neg5cios para a e~
presa. Mas o uso das novas tecnologias depende também
da regul amentação do governo ( ... ) A in f ormâ t ica va i im
pactar na ãrea de transmissão do sinal, com os novos
equipamentos eos softwares 11 (Diretor da Rede Globo, 1986).
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Política Agrícola

o im p a c to da politica a9 ri c o 1a é m a isim e d ia t am e n te pe ~
cebido pelas empresas que dependem diretamente de matéria-prima de
origem natural, veg~~a1 o~ anima1,.ou que tem o agricultor e a empresa
agrico1a como clientes. As interpretações feit~s pelos dirigentes
empresariais de outros setores não consideram os reflexos indire
tos da p01itica agrico1a sobre os sa1ãrios, a migração popu1aci~
na1 e o inchamento das cidades, a polltica de abastecimentos de
generos a1imentlcios, etc. As observações referem-se apenas aqu~
1es efeitos diretos e imediatos ~obre a evolução dos neg5cios, co
mo os preços agrlco1as, por exemplo.

liA po11tica de preços agrlco1as, de emprestimos e pr~
ços mlnimos, afeta diretamente nosso neg5cio, porque 30%
d o cus t o d o p ro d u t o é o a 19o dão 11 (O ire to r d a A 1p a r9 a tas,
1986).,

"0 Governo fixa o preço minimo do setor (açúcar e ã1co
01). as cotas de produção e comercialização ( ... ) O IAA
tem o monop51io de exportação do açúcar; compra das usi
nas a um preço maior e exporta a um preço menor; assi~
sub s id ia a p ro d u ç ãod a re 9 iã o No r te, Nordeste (...) A
lei do zoneamento agrlco1a fixa a ãrea produtiva para
o açúcar e o á lco o l " (Gerente da Copersucar, 1986).

"Para obter estabilidade na agricultura, o Governo usa
a polltica clãssica, mas que é mal aplicada. Os três m~
canismos clãssicos usados são os preços mlnimos, o seg~
ro agrlcola e os estoques reguladores. Os preços minimos
são iguais para qualquer região~ o que provoca distor
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çoes. A produção de alimentos, por exemplo, está dista~
ciando-se dos centros consumidores. O seguro agricóla
não segura o agricultor, mas o agente financeiro. E o
estoque regulador é criminoso, porque é usado como meca
nismo de administração da inflação no curto prazo" (Pre
sidente da Agroceres, 1986).

Alguns chegaram a fazer uma análise da problemática agr!
cola dentro de uma perspectiva pOlitica, percebendo o contexto da
correlação de forças e interesses em jogo, como a declaração abai
xo:

"Na agricultura, há três visões politicas: a da indus'-tria de insumo, que vende matéria-prima para o agricu!
tor; a da industria de processamento, para quem a agri

, -
cultura é matéria-prima; e a dos agricultores. A indus
tria de insumo coloca~se ao lado do agricultor. Em g~
ral, o agricultor é conservador e não quer mudanças; é
individualista, com baixa capacidade de agregação" (Pre
sidente da Agroceres, 1986).
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OS MEIOS DE ATUAÇAO DAS EMPRESAS JUNTO AO GOVERNO

Existe a percepçao por parte dos dirigentes empresariais
de que o processo desisõrio nos õrgãos governamentais apresenta
mudanças hoje, na 'INova Re píibl ica". A principal constatação e a
de que houve uma relativa descentralização do poder. No executi
vo, não identificam a hegemonia polltica do Presidente ou de um
único Ministro, como no governo anterior, mas sim, a diluição do
poder em viriós Minist~rios, cada um com poder decisõrio em suas
areas de competência especifica. O Legislativo tem sua interferên
cia amplamente reconhecida.

Tais evidências impõem mudanças nas formas de relacion~
mento das empresas com o governo. Alguns ainda se sentem impote~
tes para intervir, porque ainda permanecem com a visão de um Esta
do abstrato, acima da sociedade civil, que impõe decisões de modo
autõnomo e autocritico. Mas a maioria percebe a necessidade e a
possibilidade de interferir nas decisões governamentais, atrav~s
de virios mecanismos como o Zobby, a contratação de assessores
parlamentares, os meios de comunicação de massa e as associações
de classe.

"Quando esti em jogo a sobrevivência da empresa, ~ pr~
ciso deixar o gabinete e ir ã rua protestar" (Presiden
te da Semp-Toshiba, 1983).

"Br a sIl í a antes significava um íini co endereço. O
sirio la direto ao Minist~rio do Planejamento

empr~
(Delfim



• 1 59 .

Netto), que tudo resolvia. Hoje, o poder esta diluido;
são varios os canais em que o empresario tem que atuar,
os varios Ministérios e o Congresso" (Presidente da
·Almap, 1986).,

liAs relações com o governo apresentam mudanças hoje. An
tes atuavamos junto aos Ministros que interferem no se
toro Agora tratamos nossos problemas com um publico mais
amplo, o Congresso, os governos estaduais e municipais"
(Presidente da Monsanto, 1986).

"Hoje o desafio é como se comunicar com o Governo. O
Congresso vai mudar e ha novo publico com quem se comu
nicar ( ... ) Vamds enfatizar o Zobby; maior contato com
os deputados, convidando para visitas ã empresa, expl!
cando o que a empresa é" (Diretor de Relações Publicas
da General Motors, março 1986).

"Temos um Gerente de Relações Externas que coordena a
comunicação institucional e as relações com o governo.
(... ) Acompanhamos os projetos de lei em andamento no
Congresso. Esta questão da fabrica de latas da Reynolds
é de nosso interesse, porque interessa fabricar alumi
nio para latas, em substituição ã folha de flandres" (Oi
retor da Alcan, 1986).

11 Na a re a de com uni ca cão soc ia 1, o o bje t ivo é me 1horar os
ca n a is de com uni cação com are a s de in te re s se especf f icas:
o governo, a imprensa, os clientes, as comunidades, o
sistema financeiro, os fornecedores, as universidades
(.,.. ) Gastamos muito tempo dialogando com o governo; h~
je as pressões do governo são mais intensas. Nos reg!
mes representativos, ha maior dificuldade de relaciona
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mento com o governo, porque o diãlogo deixa de ser cen
tralizado em poucas pessoas com muito poder, para ser
descentralizado em muitas pessoa& com pouco' poder. Pre
cisamos dar conhecimento a um maior numero de pessoas
do Poder Executivo. ( ... ) Quanto ao Legislativo, quer~
mos leis que nao sejam levianas nem injustas" (Vice-pr~
sidente da Gessy Lever, 1986).

u H oje tem o's m a is ne ce ss ida de de lobby do que ca pa c ida de
de faze-lo. Poucos são ~s profissionais competentes at~
ando na ãrea, com conhecimento dos canais de comunicação
e pressão e das pessoas que decidem. Faz-se muito lobby
natural e pouco lobby profissional" (Presidente da
Almap, 1986).

o pa pe 1 das as so c ia çõe s de c 1as se é, em g e r a 1 , ainda pe ~
cebido como limitado~ por vãrios motivos. Primeiro, porque os em
p re s â r io s são vistos como individual istas, procurando resolver seus
problemas particularmente e utilizando-se da associação de classe
em ultimo caso, qua~do não são bem sucedidos por seus próprios
meios. Segundo, porque predomina a heterogeneidade de inte~esses,
que so são aglutinados no caso de problemas gerais, que afetam a
categoria como um todo. Terceiro, porque a estrutura produtiva de
cada setor não é homogênea quanto a fatores como dimensão das em
presas, grau de desenvolvimento tecnológico, relações
tas, perfil econômico-financeiro, etc.

trabalhis

Assim, ocorrem geralmente dois tipos de padrão de atua
ca o das associações de classe. Num caso, as grandes empresas criam
seus próprios canais de comunicação com o governo, porque têm
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maior poder de influ~ncia para defender seus prõprios interesse~
As associações passam a atuar nas grandes questões gerais, que
unem todo o setor, ou prestam serviços de assessoria juridica e
tecnica para o conjunto das pequenas e medias empresas associadas.
Exemplo deste caso e a ABERT (Rãdio e Televisão), a ANFAVEA (Vel
culos Automotores) e oSINDIPECAS (Autopeças). Em outro caso, as
associações são controladas pelas grandes empresas do setor, que
as usam para suas reivindicações econõmico-pollticas, em detrimen
to de interesses mais amplos do setor como um todo. Como exemplo,
temos a ABINEE (Eletroeletrônicos), a ABIPLA (Produtos de Limpeza)
e a ABAP (Ag~ncias de Propaganda).

Hã, entretanto, o reconhecimento de que cada vez mais
as associações de classe desempenharão papel relevante na defesa
dos interesses dos setores. Muitas delas são, hã muito tempo, ba~
tante atuantes, exercendo forte pressão e significativa influ~n
cia a nivel de Governo e de opinião publica. Muitas conseguem am
plos espaços na imprensa e t~m sido bem sucedidas em suas reivin
dicações.

"0 brasileiro e individualista, nao acredita em associa
çã o. Pro c uram a As so c ia ção q ua ndo as c o is.a s vão ma1. Fa 1
ta tempo e interesse. ( ... ) O Sindicato funciona quando
ê acionado pelos empresãrios associados. Quando o probl§
ma e serio e muito bem documentado, pode sensibilizar as
autoridades" (Diretor da FPB/SKF, 1986).

liA ANJ (Associação Na c io na l dos Jornais) e uma socieda
de civil que representa politicamente as empresas do se
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toro Deve ser, sobretudo, uma arma para lutar politic~
mente contra qualquer agressão legal ,como a lei de im
prensa, por exemplo. Deve haver leis, mas estas nao p~
dem tolher, cercear a iniciativa privadall (Diretor de
O Estado de São Paulo, 1986).

liA ABERT, através de sua Assessoria Parlamentar, acomp~
nha os projetos de lei no Congresso que sejam prejud!
ciais ã radiodifusão. (... ) A ABERT é uma entidade a-p~
litica, que di assessoria técnica, jurldica e
tar aos pequenos empresirios de radiodifusão.

parlame~
Os gra~

des empresirios, os cabeças de rede - a Globo, o Silvio
Santos - agem independentemente da Associação, têm rela
cionamento direto com o Poder Executivo. ( ... ) As lide
ranças parti dirias não têm mais poder; a nossa atuação
tem de ser junto a cada deputado, explicando que a ra
diodifusão não é a Rede Globo. (•.. ) Pretendemos unir
os meios de comunicação para atuar contra as leis como
a lei de imprensa, a de Segurança Nacional, a lei dos
artistas, a lei da censura, a dos radialistas, etc ." (pre
sidente da ABERT, 1986).

liA AB-INEE ajuda nas negociações com o CIP; realiza p le i
tos conjuntos, o que aumenta o poder de barganha do se
tor; o CIP ve com mais simpatia. ( ... ) A Associação e
usada por empresas para beneficio próprio nas relações
com o governo; atua em favor das grandes empresas, em
de tr ime n to das pe que nas e me d ia s 11 (D ire to r da Lorenzetti,
1986).

liAs a;:;sociações como a ABIPLA, a ABISAe a ABIFRA repr~
sentam os setores do ponto de vista politico. São de ca
ri ter c iv i1, têm ma io r mobil ida de, f 1e x ib i1 idade e maior
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força do que os sindicatosll (Vice-presidente da
Lever, 1986).

Gessy

liA ANFAVEA tem o papel de aglutinar as empresas quando
os assuntos são de interesse geral~ t o fórum para est~
belecer as politicas globais do setor e minimizar as p~
lêmicas entre as posições individuais. ( •.. ) A ênfase ê
atender os problemas comuns e acabar com o enfoque ind!
vidual ista. ( ... ) As grandes empresas fazem contatos di
retos com o Governo devido ã dimensão de seus problemas 11

(Presidente da Anfavea, 1986).

IIOS órgãos de classe atuam, junto ao Governo apenas para
resolver as grandes questões comuns ã maioria das empr~
sas daquele setor. Não podem atuar para resolver as que~
tões especificas de cada empresall (Diretor da Sharp,
1986).

liA A s socia çã o Com e rc ia 1 ê uma e nt idade c iv i1, po de fa
lar o que quer, sem sofrer penalidades da legislação sin
dical. Representa a livre iniciativa; ê o foro das te
se s m a io re s, de inte re sse ge ra 1. (...) A A sso c i,aç ã o tem
o poder do verbo. E o pólo gerador de opinião, que tem
muita valia no regime de abertura democrãtica. t o uni
co orgao que defende uma tese global, tem planos de ação
gerais e não de interesses setoriais. Nosso objetivo não
ê o Governo, mas a opinião publica. Nossas teses têm que
ganhar a opinião publicall (PreSidente da Associação Co
mercial de São Paulo, 1986).

Outro componente da nova realidade enfrentada pelas
presas na IINova Republicall ê o fato de que a liberalização do

em
re
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gime deu novo peso pOlítico à sociedade civil e as "forças vivas
da Nação". Ou seja, ha o reconhecimento, por parte de muitos di
rigentesempresariais, do poder de pressão e influincia exercido
pelas camadas populares, que compõem a chamada "opinião publica".
Neste sentido, ocorrem transformações na postura dos dirigentes
empresariais em relação ~. um publico mais amplo, interno e exter
no, além dos interlocutores tradicionais (acionistas e governa~
tes). O que significa a dinamização da atuação dos departamentos
de comunicação e relações publicas, e o desenvolvimento de ativi
dades que promovam a imagem corporativa e institucional da empr~
sa e de seus dirigentes junto ao publico interno (funcionarios) e
externo (fornecedores, consumidores, imprensa, universidades, co
munidade financeira, etc.).

Alguns dirigentes, inclusi~e, percebem a necessidade de
realizar alianças com outros grupos de interesse, de modo a obter
hegemonia para suas teses e ideologias, como é o caso das
nhas em favor da livre iniciativa e da reserva de mercado.

camp~

"No momento de abertura política, é preciso conquistar
o coraçao e as mentes do publico e ter um comportamento
ético acima de qualquer duvida" (Presidente da Souza
Cruz, 1982).

liA tese da tecnologia nacional na informatica tem de
ser defendida e suportada junto às varias forças polít1
caso Desde o início identificamos o Congresso como o f6
rum deste debate, e la trabalhamos junto aos deputados
e senadores. Fizemos varias alianças com grupos interes
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sados como os cientistas da SBPC, os en~enheiros e ti~
nicos em CPD, a UNE, os Sindicatos de trabalhadores, a
CUT, a CONCLAT. Esta tese representa a aliança do novo
empresariado versus os empresãrios tradicionais compr~
metidos com o capital estrangeiro, reunidos na FIESP.
Estes são nossos grandes opositores" (Presidente da
Scopus, 1986).

"E preocupaçao da empresa tornar-se mais conhecida p~
los seus vãrios p~blicos. (... ) Vamos elaborar, atravis
de uma assessoria externa, um plano de comunicação cor
porativa. (... ) Ano passado foram elaborados o Manual
de Relações com a Imprensa e o Plano de Segurança Comu
nitãria, que estão sendo implementados" (Gerente de Co
municações, Monsanto, 1986).

"Depois da greve, fizemos internamente um Seminário de
AdministraçãD da Mudança qu~ detectou a falta de comun!
cação interna entre os vãrios niveis hierãrquicos.( ... )
O sistema era muito autoritãrio, não permitindo negoci~
cão • ( ••• ) Agora, vamos encorajar reuniões entre Ge ren
tes e Supervisores, Supervisores e Operãrios, etc.( ... )
O atual presidente viveu nos E.U.A., foi Diretor de Pro
dução, vivenciou negociações sindicais, e ouve mais as
opiniões" (Diretor de Relações Publicas da General Mo
tors, 1986).

"A Câmara de Comircio Americana i um canal de comunica
ção e informação entre os empresãrios do Brasil e dos
.E.U.A .. Permite o diãlogo entre os dois lados. Os empr~
sãrios sempre acabam se entendendo, desde que hajaho
nestidade e principios claros e objetivos. (... ) Hoje
estamos embarcando no caminho das Relações Publicas.Qu~
remos formar e influenciar a opinão publica. Vamos in
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crementar os contatos com o Poder Executivo e o Legisl~
tivo. ( ... ) Hoje as coisas estão mudando. Queremos que
a opinião publica bata palmas parà a iniciativa privada
( ... ) A partir de agora, o presidente da Câmara vai as
~umir posições e falar; antes não faziam isso.
Borhausen ~ que disse: IA empresa estrangeira ~

Jorge
parte

integrante do paTs; tem de emitir opinião e deve ser o~
vidalll (Diretor da Câmara do Comé r c io Brasil-EUA, 1986)~

liAs obrigações da empresa nao sao apenas mercadológicas
e comerciais, mas com o publico em geral. ( ... ) Antes
a empresa era Zow profiZe. Hoje queremos passar a ocu
par um espaço aT fora, com uma pOlitica de portas aber
tas. A empresa deve acreditar no que faz e dar repercu!
são aos fatos, e não escond~-los. ( .•. ) Nosso presideQ
te deve ser ouvido e opinar sobre as medidas econômicas.
( ... ) Que remos pro voca r co nta tos do pre s ide n te que' g~
rem relacionamentos com politicos, empresãrios, autori
dades governamentais, de modo a abrir um canal para PO!
teriores discussões sobre problemas, sem necessidade de
triangulação, ou intermediação de uma empresa de Zobbyll
(Diretor de Relações Publicas da Rhodia, 1986).

Quanto ao papel dos meios de comunicação de massa, a
atitude predominante e dicotômica. Por um lado, muitos reco
nhecem a sua importância como formadores de opinião publica e po~
isso os utilizam para divulgação de suas i dê t a s e atividades. Ne!
te sentido, estão sendo dinamiz~das e profissionalizadas as asses
sorias de imprensa e de relações publicas para aumentar e melho
rar o relacionamento com os meios de comunicação, visando a ampl!
ar o espaço das empresas nestes meios. Por outro lado,'fazem cri
ticas e restrições ã neutralidade e ã veracidade das noticias vei
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culadas. Consideram os meios como parciais e partidários, que dis
torcem as informações por motivos politico-ideológicos.

A· interpretação que pode ser dada a este discurso e a
de que há conflitos ideológicos entre empresas e meios de comuni
caça0, a medida que nem sempre partilham dos mesmos
idéias e posições politicas.

interesses,

lias meios de comu ni ca.cão tém papel extremamente imp o r
tante. Mas não acho que a imprensa brasileira está ã al
tura dos acontecimentos. Acho que são ideológicos e pa~
tidários. A imprensa abordou o problema do pacote de m~
neira muito pobre, q~ando deveria educar a população br~
sileira a ter capacidade de análise e entendimento. Há
duas formas de imprensa: a que noticia e a que comenta.
Aqui não se se pa·ra no t i c ia de ve icu 1a çã o de idé ias 11 (V ~
ce-presidente da Johnson & Johnson, 1986).

lias meios de comunicação distorcem as informações. Sem
muito interesse para o empresário como meio de informa
c ão " (Diretor da Sharp, 1986).

liA imprensa nao tem muito interesse em divulgar noticias
positivas" (Diretor da Volkswagen, 1986).
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AS PRINCIPAIS QUESTOES POLITICO-INSTITUCIONAIS NO MOMENTO ATUAL

Muitos dirigentes empresariais admitem a complexidade
das questões polTtico-instituciona{s no momento atual da "Nova
Rep u b 1 icali..A 1ém da s que stõe s e c o nôm ica s corno a in f 1a çã o, a dT v i
da interna e extern~ a taxa de juros, os investimentos publicos,
etc., os dirigentes empresariais emitiram suas opiniões a cerca
das questões de ordem polTtico-institucional, que consideram de
carãter estratégico para o paTs e para suas empresas. Entre est~s
questões estã a Constituinte, as instituições polTticas e o reg~
me de governo, o papel 90S militares, os partidos polTticos, o mo
delo de desenvolvimento econômico e a distribuição de renda.

A principal preocupaçao e com a Constituinte. Alguns co~
sideram que não haveria necessidade de um novo texto constitucio
nal, mas sim alguns ajustes no texto atual, porque o mais impo~
tante é a garantia da efetividade de sua aplicação. A maioria ad
mite que existe o risco de perda de controle do processo. Temem
que seja uma assemblé4a 'com predominância da ideologia de esque~
da, socializante. Alguns explicitam que querem uma assembléia de
centro-direita, outros qurem-na moderada. Também dizem que nao
querem leis punitivas, levianas ou injustas, isto é, que cerceiem
a livre iniciativa. Enfim, a Constituinte representa um foco de
incerteza e de possTvel instatilidade, porque para eles existe a
ameaça concreta de perda do controle ideolôgico e polTtico~

"Estã aumentando a consciéncia do empresariado sobre a
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importãncia da Constituinte, que pode trazer
desagradabilTssimas. ( ... ) Hã vantagens no

surpresas
Parlamenta

rismo; dã mais poder ao Legislativo, requer maior nume
ro de pe s soas p ara m udar a s co isa s e as de c isõ e s não acon
tecem por iniciativa de um unico indivTduoll (Diretor da
Câmara de Comercio Brasil-EUA).

liA grande preocupação dos empresãrios hoje e com a Con~
tituinte. Serã socializante? O objetivo polTtico da cla~
se empresarial e o equilTbrio, a ?comodação social, ace~
tando fazer concessões, para atender às demandas sociai~
O atual panorama polTtico nacional e de instabilidade,
ausência de regras, parâmetros e diretrizesll (Presiden
te da Almap, 1986).

110 problema da instabilidade polTtica e mais grave do
que o econ6mico. Quem pode fazer mudança no modelo eco
n6mico não estã no governo. Os de centro estão em briga
fisiológica, enquanto estã surgindo uma liderança caris
mã t t c a de direita e de esquerda. ( ... ) O p ai s não e st â

maduro para resolver o problema polTtico institucional.
A seq~ela da ditadura é que não hã capacidade de discu~
sao e diálogo entre esquerda e direita. O centro, a di
reita moderada e a esquerda moderada ~ão estão atuando,
estão em cima do mu ro " (Presidente da Agroceres, 1986).

liA Constituinte ê o fato· mais importante, mais do que a
eleição para governadores. Acho que estã muito difTcil
formular uma constituição atualmente. A constituição atual
serve muitd bem. ( ... ) CaTmos no processo de redemocra
tização muito rápido, quando o processo econ6mico é de
licado, hã muita pobreza. Tenho duvidas se a 'Constitui
ção representará as idéias a longo prazo, ou se vai re
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presentar as necessidades do pais no curto prazo. Este é
um documento que vai permear a vida brasileira por um
longo prazo. ( ..• ) A Constituinte pode fugir do contro
le. E é muito importante porque vai estabelecer o futu
ro do Br as í l " (Vice-presidente da Johnson & Jo'hnson,
1986).

liA Constituinte gera incerteza quanto ao cenãrio norma
tivo futuroll (Diretor da-Rede Globo de Televisão, 1986).

"Somos favorãveis ã existência de algum tipo de regul~
me n t a câ o , porque h ã uma imprensa irresponsãvel. O que
não pode ter é um carãter punitivo, como a atual lei de
imprensa. Para isso jã tem o c6digo civil e o c6digo p~
nal~ Deve haver uma declaração de principios, um c6digo
de ética. Esta questão deverã ser discutida na Constitu
inte. Queremos uma constituinte onde predomine o centr~
direita, os liberais. ( ... ) Na verdade, o pais não pr~
cisa de nova Constituição. Basta unir a de 1967 com a
de 1946, fazer acertos e por em prãtica" (Diretor de O
Estado de São Paulo, 1986).

O Panorama politico apresenta-se, para os dirigentes em
presariais, incerto e confuso. Consideram que os partidos polit!
cos não têm uma clara identidade ideo16gica. Receiam uma radical;
zação tanto de direita ou de esquerda, devido ao ressurgimento de
lideres .c a r i smâ t i co s .

"O processo atual é muito confuso. Os politicos tradi
cionais estão tentando se reposicionar frente ã opinião
publica, no sentido de participarem das decisões do pais.
Mas não sabem como pensa a opinião publica, como se cons
tituem as diversas correntes da opinião publica. E es
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tão assumindo posições de curto prazo, fazendo alianças
de curto prazo, sem fundamentação ideológica. Qual e o
futuro disso? E muito complexo e diflcil dizer. ( •.. )
Precisamos de instituições pOllticas sólidas, presas aos
seus 6bjetivos ideológicos. Precisamos de partidos que
representem as expectativas da população brasileira, e
não as necessidades e problemas que estamos vivendo a
curto prazo (Vice-Presidente da Johnson & Johnson, 1986).

Quanto aos militares, muitos reconhecem que hoje,em fu~
çao do desgaste de sua imagem durante os governos anteriores,eles
estão afastados da luta po li t i ca . No entanto, admitem ,que se hou
ver "bagunça" ou "radicalizações", os militares deverão intervir
para manter a estabilidade pOlltica e social.

"As Forças Armadas estão hoje contraldas. E um sofisma
achar o contrãrio. Voltaram a ter o seu papel. E conti
nuam a exercer o patrulhamento da ordem polltica e so
cial. Mas se isto virar bagunça, eles vão intervir. ( ... )
As condições mudaram, mas as pessoas não mudaram;
tanto, não mudou muita coisa" (Vice-Presidente da
son & Johnson, 1986).

po!:
John

"Sobre os mi 1 ita res no poder, o Genera 1 Ludwi g dizia que
o poder alem de desgastar a imagem das Forças Armadas
perante o publico, não beneficiava toda a corporação,
somente alguns. O que e verdade, porque as Forças Arma
das têm necessidade da simpatia do povo e do apoio pop~
lar para cumprir sua missão de defesa da pãtria. ( ... )
As Forças Armadas e que têm sempre o. poder, í n de pe nde n.
temente de os militares estarem no Governo. Por outro
lado, os Ministros da ãrea ~con6mica, sempre civis, e
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que eram os detentores do poder real; no e n t an t o , os mi
litares e que levavam a fama e tinham sua image~ desga~
tadall (Presidente da Almap, 1986).

Sobre o modelo econômico que deve ser adotado no pais,
a ideologia predominante e a de que haja uma priorização da ini
ciativa privada, com menor intervenção do Estado na produção. Que
rem o aperfeiçoamento do ~istema, com os investimentos direciona
dos para o aumento da competitividade e o fortalecimento das em
presas privadas. Do Estado desejam que se limite ãs suas funções
tradicionais de provedor de saude e educação para as camadas pop~
lares. Admitem que existem impasses difrceis de serem resolvidos
quanto aos salârios e ã distribuição de renda. Alguns recomendam
soluções como a redução da taxa de natalidade.

"IINos ultimos anos o pars empobreceu, a pobreza absoluta
ampliou. Hoje hâ uma discussão ideologica sobre como se
vai recuperar o desenvolvimento, como voltar ao proce~
so de crescimento. Eu pessoalmente acho que o Brasil pr~
cisa controlar a natal idade. Ni nçuêm e st â crescendo mais
de 6% ou 7% ao ano. Dar a necessidade de controlar a ex
pansão demogrâfica. As classes mais altas jâ não se re
produzem a taxas tão altas. O crescimento a taxas mais
altas ocorre nas classes mais baixasll (Vice-presidente
da Johnson & Johnson, 1986).

110 modelo econômico tem de ser orientado para o mercado
interno; a distribuição de renda não pode ser feita atr~
ves do salârio; por outro lado, não pode ter tutela do
governo. O modelo deve ser orientado para a livre ini
ciativa, sem a participação do Governo na produção 11
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(Presidente da Agroceres, 1986).

"Sobre a distribuição de riqueza, eu nao acredito que o
processo de distribuição seja tirar de um para dar para
o outro. r um processo mais estrutural. r importante f~
zer crescer o bolo, dando acesso a saude, educação e es
perar que isto venha a se constituir em riqueza. Essas
próprias pessoas vão criar suas condições de desenvolv!
mento e riqueza. Entregar um copo de leite não é a sol~
ção" (Vice-presidente da Johnson & Johnson, 1986).
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4.2. O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS

A anâliie do processo de tomada de decisões estratig!
cas nas empresas serâ feita com base nas entrevistas realizadas
com dirigentes empresariais.

Pretendemos enfocar o processo de tomada ·de decisões es
tratigicas com base nos seguintes aspectos: nlveis hierârquicos en
volvidos nas decisões estratigicas; o processo de planejamento es
tratigico: grau de formalização, executivos envolvidos, conteudo
do plano, mitodo de anãlise ambiental; estrutura organizacional;
principais questões estratigicas atualmente enfrentadas.

A partir dos dados coletados, iremos fazer a anâlise
classificando as empresas em quatro grupos distintos, quanto ao
tipo de processo de tomada de decisões estratégicas, a saber:

A) Multinacionais
A1) Bens de Consumo de Massa
A2) Bens de Consumo Dur âv e i s , Bens Intermediârios e de Capital

B) Nacionais
B1) Decisões Estratégicas Descentralizadas
82) Decisões Estratégicas Centralizadas.

Esta class t ttcacâo de empresas nos pareceu a mais adequada
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porque identifica os fatores que determinam predominantemente as
diferenças entre os processos de tomada de decisão estratégica
nas empresas. Ou seja, a origem do capital, o tipo de produto e a
estrutura organizacional.

Para caracterizar cada um destes tipos de empresas, jul
gamos suficiente demonstrar apenas os casos de algumas delas, que
melhor exemplifiquem o conjunto total das empresas incluidas nes
ta pesquisa.

A) MULTINACIONAIS
'1 r,rj ri ~~f

Os objetivos estratégicos das empresa multinacionais nao
visam a maximização de resultados ao nivel da subsidiãria local,
se esta maximização comprometer os resultados globais da corpor~
ção como um todo, a n;vel mundial. Isto porque, tratando-se de em
presas de m~ltiplos produtos, atuando em m~ltiplos paises, sua
problemãtica estratégica no Brasil insere-se no contexto latino-
americano e mundial.

Dada ã dimensão mundial e ã complexidade de suas oper~
çoes, tais em~resas jã atingiram um n;vel avançado de sofistica
ção organizacional e profissionalização administrativa, onde pr~
valecem padrões globais (gerais, impessoais e internacionais) de
administração e organização, a saber:

Estrutura OrganizacionaZ: centros de lucro descentralizados em
torno de produtos ou ãreas divistonais mundiais.
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. Processo de Tomada de Decisões Estratégicas: Comitê Executivo
Central estabelece diretrizes e politicas globais para as diver
sas ãreas geogrãficas (EUA, Eu~opa, Japão,~sia, ~frica, Ameri
ca-Latina), os quais, atr~vis de Vice-Presidehtes de Grupo/de
Divisão, são discutidos com os Presidentes das diversas subsi
diãrias locais .

. Escolhas Estratégicas: Alocações de capital at ra vê s de negócios
e paises; entrada e saida de negócios e paises; competição en
tre subsidiãrias; matriz funcionando como um banco de investi
mentos, que aloca capital de acordo com retorno obtido em cada
.s ubs id iã r ia .

. Estilo de Liderança e Controle: Delegação de decisão sobre as
operações, com controle indireto atraves de resultados confron
tados com os planos. Alguma delegação de decisão sobre estrate
gias dentro de negócios existentes .

. Pésquisa & Desenvolvimento: Pesquisa pura e aplicada para dese~
volvimento de novos produtos, institucionalizada e centralizada
na matriz. Pesquisa descentralizada a nivel local para adapt~
ções de produtos existentes ou tecnologias alternativas apropri~
das às condições locais .

. Medidas de Desempenho: Impessoais com base em multiplas metas,
como retorno sobre investimento (ROI) e lucros totais, ajusta
dos a produtos e paises.
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. Recompensas: Bônus baseado em mu1tip1as metas planejadas .

. Carreiras: Promoções 'interdivisionais, intersubsidiarias, na ma
triz; carreira internacional.

A prob1ematica estrategica central das multinacionais

na "No v a Re p iib l t c a " situa-se na tomada de decisões de investimentos
que: preservem ou melhorem o grau de competitividade da subsidia
ria a nlvel internacional; reduzam os riscos futuros de descapit~
lização ou perda de mercado; garantam rentabilidade nos nlveis de
sejados pelos acionistas da matriz a medio prazo.

Dentro deste contexto, os dirigentes da subsidiaria 10
cal elaboram planos estrategicos de longo prazo, cujo formato e
conteudo seguem as exigências e padrões da matriz. O processo de
planejamento e decisão estrategica, em geral, reproduz, em escala
reduzida, os procedimentos tambem praticados pela matriz. Cada
subsidiaria deve obter aprovação para seus planos de investimento
junto ao Comitê Exetutivo da matriz, enfrentando um processo de
competição com as outras subsidiarias para obtenção de inversões

de capital.

t dentro deste contexto que devemos interpretar as de
c1arações dos dirigentes empresariais abaixo relacionadas, as
quais fazem referência às decisões de investimento das subsidia
rias das mu1tinacionais, tomadas com base em uma perspectiva de
longo prazo, integrada na estrategia global da matriz.

liA empresa nunca se endivida, praticamente so investe
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aquilo que seus lucros permitem, mesmo que o crescimen
to seja mais moderado 11 (Vice-presidente da Mercedes-Benz
do Brasil, 1979).

liA General Motors e, provavelmente, a iinica empresa do
mundo cuja diretoria pode dar-se ao luxo de trabalhar
virios anos com prejulzos como os que estamos registran
do sem correr o risco de ser despedida. E isto nos di
a tranqüilidade de que precisamos para continuar pers~
guindo a meta de assumir,nesta década, a liderança do
setor no Brasil" (Presidente da General Motors brasilei
ra, 1980).

lias investimentos no setor sao para longo prazo. Esta
mos planejando agora nossas atividades para a prfixima
década. Por isso, um ou dois anos diflceis não são tão
importantes" (Presidente da Dow Ou Im i c a , 1978).

"Vinda de mi situação financeira, como tem demonstrado
em balanços anteriores, a empresa praticamente completou
em 1982 o plano de investimentos que havia elaborado hã
cinco anos, para aumento da sua capacidade de produção,
com a entrada em operação experimental da nova fibrica
de detergentes em Indaiatuba" (Presidente da Gessy Le
ver, 1982).

"Temos consciência que, pelo tipo de capital que inves
te, o setor precisa de tempo para dar o retorno necess~
rio. ( ... ) O que preocupa mais é o pagamento dos custos
financeiros, antes mesmo de remunerar os investimentos .
.Mas ninguém em posição realista investe na petroqulmica
para obter retorno em alguns meses. A Dow Qulmica, por
exemplo, pensa hoje no ano 2000" (Diretor da Dow 0ulmica,
1979)·
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liA Sandvik mantem uma pOlitica de investimentos mod.er~
dos mas constantes, apesar das dificuldades da economia
neste inicio de decada. O grupo tem apresentado um cres
cimento acima da media das empresas suecas nos ultimos
anos. E nós procuramos andar neste mesmo passo acelera
do " (Presidente da Sandvik, 1980).

Feitas estas considerações gerais, que se aplicam a qual
quer corporação multinacional operando no Brasil, analisaremos ago
ra em maiores detalhes o processo de formulação das estrategias
em dois tipos distintos de empresas: aquelas atuando com bens de
consumo de massa em mercados dinâmicos, e aquelas atuando com
bens de ~onsumo durâveis, bens intermediârios e de capital.

Al) MULTINACIONAIS DE BENS DE CONSUMO DE MASSA

As empresas multinacionais produtoras de bens de consumo
de massa~ como a Gessy Lever e a Johnson & Johnson, por exemplo,
caracterizam-se por serem mark~ting oriented, o que significa uma
enfase na gestão das diversas funções empresariais-finanças, pr~
dução, pesquisa & desenvolvimento, recursos huma no s c- a partir da
perspectiva do mercado (dinâmica competitiva e comportamento do
consumidor).

Em muitos casos, estão divisionalizadas, adotando uma
estrutura matricial, baseada na função de Gerente de Produto (ver
organograma em anexo), localizado no departamento de Marketing com
o papel de planejar e coordenar todas as operações de um produto
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ou grupo de produtos.

Tais empresas nao possuem um staff especifico de Plane
jamento Estrat~gico, que centralize ou coordene o processo de for
mulação das estrat~gias empresariais. Cada unidade operacional ou
divisional responsabiliza-se pela elaboração de seus planos estr~
t~gicos anuais, que, geralmente, são redigidos pelos Gerentes de

- -Produto e submetidos a aprovaçao do Gerente Geral/Vice-Presidente
da unidade operacional. Em seguida, um Comitê Estrat~gico ~ forma
do pelos ger~ntes funcionais daquela unidade operacional mais o
Comitê Executivo Central (Vice-Presidente para a Am~rica Latina,
Presidente/Brasil, Gerentes Gerais de todas as Unidades Operaci2
nais e o staff corporativo) para aprovação final e consolidação de
todos os planos estrat~gicos divisionais com os Orçamentos e o De
monstrativo de Lucros e Perdas da empresa.

A nivel do staff corporativo, uma Gerência de Finanças/
Planejamento Econômico Financeiro responsabiliza-se pela elabora
ção da previsão de indices econômicos bâsicos, a serem usados nas
estimativas financeiras de todas as unidades operacionais. Os in
dices são, geralmente, a taxa de inflação e de crescimento .do PIB,
a taxa de câmbio, taxas de juros, estruturas de custo do produto,
margens de lucro padrão, etc ..

A anâlise do ambiente externo a empresa concentra-se nos
aspectos macroeconômicos, com a previsão das possiveis alternati
vas de medidas econômicas a serem praticadas pelo governo na area
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monetária, fiscal e cambial. O recurso analitico usado e fundamen
talmente o feeZing dos executivos ~ marketing e finanças, que se
baseiam em informações obtidas a~raves de jornais, publicações es
pecializadas e relatórios da matriz. Em alguns casos, utilizam an~
lises econômico-financeiras realizadas por assessores/economistas
dos bancos estrangeiros com os quais a empresa mantem relação co
me r c ia l ,

Nestas organizações, as decisões e a formulação de es
trategias são responsabilidade dos executivos de linha e nivel di
visional, feitas a partir das diretrizes estrategicas da matriz,
sem a t n t e rf e r-é nc t a de assessores de staff, sendo. estes co n s id.ere
dos como órgãos burocráticos formais, que não conhecem os, p ro b le
mas operacionais e não tem IIvisão de negóciosll (não são business-

orien ted ).

O macroambiente sócio-politico do pais nao e, em geral,
formalmente analisado. Ou seja, não e incluido nos documentos que
compõem a análise ambiental do plano estrategico. No entanto, e
uma variável que está presente no raciocinio estrategico dos exe
cutivos e que aparece intuitivamente nas premissas de tomada de
decisão.

Tal processo de formulação de estrategias empresariais
acima descrito e tradicional'mente praticado pelas empresas multi
nacionais ao longo dos ultimos anos.
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Estas organizações apresentam a seguinte
estrategica na IINova Republicall:

problemãtica

. Dificuldade de interpretar os movimentos trabalhistas e avaliar
o impacto das tendências futuras sobre os resultados empres~
riais~

Incertezas quanto ao quadro politico-institucional e as medidas
governamentais em relàção ao capital estrangeiro. Percepção de
tendências lIesquerdistasll e IInacionalizantesll na cupula govern~
mental .

. Necessidade de integrar as estrategias de marketing com as es
,.

.trategias tecnolõgicas, de modo a obter significativa vantagem
competitiva.

Necessidade de adotar politica de comunicação corporativa que
engloba publicos mais amplos, como o governo e os lideres de opi
nião.

A2) MULTINACIONAIS DE BENS DE CONSUMO DURAVEIS, INTERMEDIARIOS
E DE CAPITAL

Aqui se incluem as empresas que atuam, por exemplo, nos
setores automobilistico (General Motors, Volkswagen), quimico
(Rhodia, Monsanto), mecânica, metalurgia (Alcan), autopeças (Cofap,
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Pirelli), e correlatos.

Estas empresas tim, historicamente, uma orientação de
maior prioridade ã produção (production-oriented) e ã tecnologia,
do que ao marketing (comportamento do consumidor).

Suas estratégias, no plano mundial, tendem a considerar
as subsidiirias locais como fornecedores de semi~manufaturados(p~
ças, componentes) e matérias-primas para exportação a outros mer
cados, compondo uma complexa rede de intercâmbio comercial mundial
(tlcarro mun d t a l ? , etc.).

Nas operaçoes locais, adotam, predominantemente, uma es
trutura funcional, com ataffa especializados em Planejamento Ava~
çado/Estratégico, Desenvolvimento de Novos Negócios e Relações Go
vernamentais/pGblicas. Como exemplo', temos a General Motors, a
Volkswagen e a Monsanto. A Rhodia adota uma estrutura divisional,
sem chegar a ser matriciàl (sem a coordenação de Gerentes de Pro
duto) (ver organogramas em anexo).

Assim como as produtoras de bens de consumo de massa,
também elaboram Planos Estratégicos de Longo Prazo (Decenais/Qüi~
q~enais) e de Médio/Curto Prazos (Trianuais e Anuais). Os ataffa

de Planejamento Avançado/Estratégico ou Desenvolvimento de Neg~
cios atuam como coordenadores e desencadeadores do processo de
planejamento estratégico, a partir das diretrizes estratégicas for
muladas pela matriz e o Comitê de Direç~o brasileiro.
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Na General Motors, por exemplo, a coordenação do proce~
so de elaboração do plano estratégico (business plan) é feita p~

-lo Departamento de Planejamento Avançado. E a aprovaçao e
por um Comitê Estratégico (Strategia Board) .

feita

.

GENERAL MOTORS - PLANEJAMENTO ESTRATtGICO

AREAS FUNCIONAIS R E S P O N S A B I L IDA O E S

PLANEJAMENTO ECONÔMICO - ELABORA CENARIOS MACROECONÔMICOS
FINANCEIRO (DEPARTAMEN - ELABORA ORÇAMENTOS E DEMONSTRATIVOS
TO DE FINANÇAS) FINANCEIROS

DEPARTAMENTO DE PLANE- - COORDENAÇAO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO
JAMENTO AVANÇADO - ESTIMATIVAS MERCADO TOTAL INTERNO E EXTERNO

- ANALISE DA CONCORRtNCIA, MEDIDAS ECONÔMICAS
DO GOVERNO

- ELABORACAO BUSINESS PLAN QÜINQÜENAL
- ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DO PLANO E

DA EXECUCAO DOS PROJETOS DE PRODUTO

DEPARTAMENTO DE VENDAS - ESTIMATIVA DAS VENDAS PROXIMOS DOIS ANOS

DEPARTAMENTO DE ESTILO - DEFINICAO DO PRODUTO

COMITt ESTRATtGICO - APROVAÇAO DO BUSINESS PLAN

(STRATEGIC BOARD)

Durante o ano, a implementação do plano estratégico e
acompanhada por uma série de comitês,que analisam problemas e to
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mam decisões especificas sobre desenvolvimento de produto, prev!
sao de vendas, garantia de qualidade, programaçao da produção,pl~
nejamento de estoques, etc. A relação dos Comit~s
que se re~nem temporariamente, ~ a seguinte:
· Directors Commitee

permanentes,

Product PoZicy Comitee

Strategic Board

Advertising CounseZ

· QuaZity CounseZ

Forecast Meeting

· SaZes Requirement Meeting

ReZiabiZiiy & QuaZity ControZ Meeting

· Production ScheduZe Meeting

Human ReZations Management Commitee

· Inventory Review Meeting

Product Program Status Review.

Na Rhodia, por sua vez, hã um órgão de staff a nivel
corporativo - GERtNCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATrGICO. que coordena
o processo de planejamento, feito pelas divisões operacionais, a

partir da divulgação das diretrizes estrat~gicas formuladas pela
Presidência da empresa. São feitos tr~s planos: o Plano Estratêg1
co de 10 anos; o Plano Operacional de 3 anos; o Orcamen
to Anual.

o Plano de Longo Prazo parte do plano mundial elaborado
pela matriz e contêm cenãrios macroecon6mico~, cuja ~nfase e nas
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variãveis quantitativas: evolução do PIB, relação cruzeiro/d5lar,
correçao monetãria, infl~ção, INPC, taxas de juros. etc.
Contém também uma avaliação de rjscos e oportunid~
des do mercado brasileiro, onde consideram principalmente variã
veis econ6mico-financeiras (volume potencial de vendas, rentabili
dade, tecnologia disponlvel, fontes e preços de matérias-primas).
Também é feita alguma consideração sobre o risco polltico,
cialmente quanto a posslveis medidas de nacionalização.

esp~

Para a elaboração de cenãrios, utilizam-se de informa
çoesfornecidas pela matriz e de dados econ6mico-financeiros ob
tidos junto a assessores econômicos externos, que se"utilizam,por
sua vez, de informações de instituições financeiras e bancos de
dados estrangeiros (exemplo: Wharton Econometrics).

Na Monsanto, existe um Departamento de Planejamento e
Desenvolvimento de Neg5cios que coordena o processo de planejame~
to e apresenta propostas de projetos para novos investimentos. O
Planejamento de Longo Prazo tem um horizonte de cinco anos e e
elaborado usando métodos como "Sensitivity AnaZysis", "Matriz de
Portfolio de Produto" e "Matrizes Macroeconômicas" (tabelas com
dados comparativos de setores industriais: crescimento, lucrativi
dade, performance financeira das empresas). O Plano estratégico
é aprovado pelo Comité Executivo do Brasil e dos E.U.A .. As alter
nativas de novos neg5cios são avaliadas com base em um Projeto de
Viabilidade Econômica, que contém projeções de demanda, receita,
custos, lucratividade e rentabilidade; anãlise de atividades a
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partir de barreiras a entrada, vantagens competitivas, disponib!
lidade de materias-primas, etc.; previsões de apropriação de cap!
tal e retorno do investimento.

Na Alcan, a Gerência de Planejamento, como orgao de
staff, assessora os Gerentes das Unidades Operacionais na elabor~
ção de seus planos estrategicosbianuais e qUinqUenais.Os cenãrios
econ6mico-polTticos sio elaborados para servir de base ã formula
ção das estrategias, contendo: premissas macroecon6micas, feitas
pelo Gerente de Planejamento, com projeções de Tndices econ6mico-
financeiros; cenãrio polTtico, feito por um assessor, que e sociª
logo/professor da Universidade de BrasTlia. São feitos'tambem um
Plano de Investimentos, pelo Departamento Financeiro, com as alo
cações de recursos projetadas para o cumprimento dos planos de
ação, e um Plano Tecnológico, pelo Gerente Tecnico, prevendo a
aquisição/desenvolvimento de tecnologia para os próximos dez anos.
Os planos são aprovados pelo Comitê Executivo e por' um Comitê de
Investimentos aqui no Brasil, sendo em se~uida aprovados pela ma
triz no Canada.

Estes exemplos permitem caracterizar o processo de for
mulação das estrategias empresariais em empresas
dos setore~ anteriormente referidos.

multinacionais

Podemos concluir que, neste tipo de ~organização, o pr~
ce~so de tomada de decisões estrategicas pelos Comitês de Direção
/Executivos tende a enfatizar a avaliação de projeções quantitat!
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vas de natureza econômico-financeira, elaboradas a partir da cole
ta de dados factuais de fatores macroeconômicos.

Os Comitis Executivos, em seu trabalho de ajustar a es
tratigia global aos problemas cotidianos locais, tim enfrentado
prioritariamente os seguintes problemas estratigicos:

• Estabelecer o papel dos setores, onde operam as empresas, no
projeto de desenvolvimento econômico da "Nova Republica" .

. Medidas gerenciais e operacionais concretas para neutralizar os
efeitos das crescentes reivindicações trabalhistas sobre a evo
lução futura dos negócios.

Avaliação adequada dos riscos polfticos dos novos investimentos
a serem feitos no pais, em função do novo quadro polftico-inst~
tucional.

B) EMPRESAS NACIONAIS

A pesquisa realiziaa junto ãs empresas privadas naciona
is permitiu identificar dois tipos de processo de formulação da
estratigia empresarial: um processo formalizado, onde hã a parti
cipação dos gerentes divisionais e'funcionais, com ou sem a coor
denação de um órgão de staff corporativo; e outro onde o processo
i centralizado a nfvel da cupula diretiva da empresa, com reduzi
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do envolvimento dos gerentes funcionais.

B1) DECISOES ESTRATtGICAS DESCENTRALIZADAS

No primeiro tipo, temos os exemplos das empresas como o
Grupo Ultra, a Editora Abril e a Alpargatas. No segundo tipo, te
mos empresas como a Cofap, Metal Leve, Grupo Sharp, Copersucar,L~
renzetti, Grupo Ma~ksoud e as ag~ncias de propaganda.

Empresas como a Editora Abril, Grupo Ultra e Alpargatas
t~m um 5rgão de sta!! corporativo de Planejamento. Estrat~gico, c~
ja função ~ muito semelhante ãquela encontrada nestas mesmas posj
ções das empresas multinacionais. A exist~ncia de um processo de
cis5rio em que a discussão das estrat~gias empresariais envolve
tamb~m os gerentes operacionais e funcionais decorre do fato de
estas empresas jã terem atingido um nivel de dimensão e complex!
dade de operações, que não permite mais o controle direto do pri~
cipal executivo sobre todas as fases do processo decisório da em
presa. Muitas destas empresas jã t~m uma estrutura divisionaliza
da, como e o caso da Alpargatas e da Editora Abril (verorganogr~
mas anexos).

Na Editora Abril , por exemplo, a Vice-Presid~ncia de

.'

Planejamento ~ responsãvel pela estruturação de um Sistema de In
formações Gerenciais e pela coordenação do processo de Planejame~
to Estrat~gico e Operacional. O Plano Est~at~gico ~ um documento
formal, elaborado pelos gerentes das divisões operacionais, con
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tendo as seguintes informações, dentro de um horizonte de cinco
anos: Diagnóstico; Definição do Negócio; Avaliação da Empresa(po~
tos fortes e fracos); Objetivos e Prioridades; Plano de Ação(op~
racional); Modelo Orga~izacional. O Diagnóstico inclui uma ava
liação dos gerent~s/diretores divisionais sobre o ambiente tecno
lógico (tendincias futuras, pontos fortes e fracos da empresa);
tendincias soci~is e pOliticas (algumas informações sobre compo~
tamento de consumo, h âb i t o s ; reivindicações sociais); ambiente eco
nômico (evolução de indices: PIB, inflação, juros, investimentos,
divida interna e externa, etc.); o mercado de comunicação (empr~
sa e produtos concorrentes, padrões de competição). O Plano Op~
racional contim: um detalhamento dos planos de ação a serem desen
volvidos para atingir os objetivos estratigicos; um plano de con
tingência, para o caso de mudanças ambientais no panorama econômi
co e competitivo; orçamentos; plano de investimentos; estrutura
organizacional (organograma, numero de pessoas, folha de pagame~
to s ).

O inicio do processo de planejamento, na Editora Abril,
se dã atravis de uma reunião da Diretoria Executiva em que sao es
tabelecidas as estratigias bãsicas e os planos de ação priorit~
rios e gerais, em que se dã maior ênfase em conceitos e diretri
zes, do que em valores quantitativos. A Vice-Presidência de Plane
jamento define, em seguida, a metodologia para o planejamento, di~
tribuindo formulãrios padronizados para preenchimento, relatórios I

com dados de resultados operacionais acumulados e indices economi
co-financeiros projetados.
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No Grupo Ultra, um orgao de ataff - a Diretoria de Pla
nejamento e Desenvolvimento, assessora o Comit~ Executivo na ela
boração do Plano Corporativo e dos Planos Divisionais. O Plano
Corporativo define as diretrizes estratégicas gerais e as prior!
dades de investimento que são formuladas com base em Cenários Eco
n6mico-Politicos elaborados pela Diretoria de Planejamento. Tais
Cenários cont~m uma análise do ambiente econ6mico, onde se identi
ficam as principais tend~ncias existentes e as suas causas estru
turais .sub j acent e s , apesar de não ter uma ~nfase quantitativa, tal
análise considera medidas de desempenho da economia brasileira e
mundial, como divida externa, balanço de pagamentos, importação/
exportação, investimentos, inflação, etc.; quanto ao cenário polI
tico algumas considerações são feitas sobre as tend~ncias do reg!
me politico, da Constituinte, etc. sem entrar em análise detalha
da da dinãmica das forças politicas e seus futuros desdobramentos.
Além destas análises, os Cenários também cont~m uma avaliação das
variáveis estratégicas criticas para a empresa, quanto a investi
mentos, concorr~ncia, tecnologia, matirias-primas, etc. Os pl~
nos estratégicos divisionais são elaborados pelos Diretores de Pla
nejamento de cada uma das divisões operacionais e cont~m quatro
partes: cenários econ6mico-politicos; objetivos estratégicos; di
retrizes estratégicas; planos de investimento.

Na Alpargatas, há também um órgão de ataff - a Ger~ncia
da Divisã.o de Planejamento Estratégico, que desempenha a função
de coordenação. O processo de planejamento estratético e conclui
do em uma reunião do Comit~ Executivo, que congrega os oito pri~
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cipais executivos (Diretor-Presidente, Diretor Vice-Presidente e
seis Diretores) e mais o Gerente de Planejamento, quando os Dire
tores das Divisões apresentam a anâlise do perfil da indústria, a
avaliação dos resultados das operações, os planos estrategicos d!
vision~is, os programas de ação e de investimentos, os orçamentos
e as previsões financeiras. Os planos estrategicos divisionais a
provados passam a compor o Plano Corporativo. A Gerencia de Plane
jamento elabora cenârios econ6mico-politicos, com enfase nas ca
racterrsticas gerais do setor, quanto ã estrutura de produção, p~
drões de competição, tendencias da moda, evolução do consumo, pr~
dução e preço das materias-primas e outros dados.

Este conjunto de empresas privadas nacionais, em que o
processo 'de tomada de decisões estrategicas envolve a participação
de órgãos de staff para coordenação das atividades de planejame~
to, apresenta-se em um estâgio menos avançado de desenvolvimento
organizacional em relação ao das empresas multinacionais. Isto
quer dizer que a estrutura competitiva dos setores em que atuam,
caracterizando-se pela predominância de empresas nacionais opera~
do prioritariamente no mercado interno, levou a que os executivos
de linha voltassem suas atenções mais aos aspectos operacionais e
'tecnicos, relativos ã administração dos negócios existentes, do
que ãs questões estrategicas propriamente ditas, de alocação de
investimentos em negócios alternativos a prazos mais longos. As
sim, os executivos de linha destas empresas, nos nrveis divisio
nais e funcionais, ainda permanecem pouco envolvidos no processo
de formulação de estrategias empresariais, havendo resistencias no
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sentido de incorporar uma visão global e de medio/longo prazo,
voltada para os assuntos corporativos da empresa como um todo. Em
alguns casos, o plano estrategico e considerado como um documento
formal, que apenas registra alguns objetivos e programas de ação,
sem ser efetivamente incorporado no processo cotidiano da gestão
das operaçoes.

A função do órgão de staff, muitas vezes, acaba ficando
limitada a um papel secundãrio, distanciado da dinimica operaci~
na' da empresa, apenas compilando e organizando dados e informa
ções, para subsidiar as decisões estrategicas da alta
as quais enfrentam dificuldades para serem implementadas

gerência,
a nivel

operacional pelo não envolvimento e não comprometimento efetivo
dos executivos de linha no processo de formulação das estrategias
empresariais. Assim, os órgãos de Planejamento Estratégico desem
penham nestas empresas um papel educativo-pedagógico, voltando-se
para o objetivo de treinar e induzir os executivos de linha a ra
ciocinar em termos estrategicos globais das ,suas empresas. A des
peito de todo um ritual de reuniões de planejamento com as equ!
pes de gerentes de linha, em muitos casos este processo nao sup~
ra os aspectos formais, pois as decisões acabam sendo tomadas do
mesmo jeito que eram anteriormente. A questão central parece resi
dir no tipo de formação profissional dos executivos de linha da
empresa, que necessitam suprir deficiências previas de visão gl~
bal de gestão de negócios, de modo a perceber os aspectos estrat~
gicos envolvidos nas decisões empresariais e nos planos de inves
timento.
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A 1ém da pro b1em ã t ica ge re nc.ia 1 ac im a re fe r ida, a sem pr~
sas do grupo analisado enfrentam as seguintes questões estratégi
cas nesta década de 1980:

. Aquisição/desenvolvimento de novas tecnologias de modo a alcan
çar os novos padrões competitivos decorrentes da internacionali
zação da economia brasileira .

. Interpretação da dinâmica pol;tico-econômica brasileira atual
~e modo a ter parâmetros mais seguros para formulação das estra
tégias empresariais.

Formulação de uma pol;tica alternativa de financiamento e cap!
talização, que seja autônoma em relação ao Estado e aos mecanis
mos tradicionais de apoio governamental, e que permita
nhar o ciclo de expansão da economia.

acomp~

B2) DECISOES ESTRATtGICAS CENTRALIZADAS

Quanto ao conjunto das empresas privadas nacionais onde
o processo de decisão estratégica é centralizado a n;vel da cup~
la diretiva, sem o envolvimento ou participação dos executivos de
linha a nlvel divisional e operacional, estas caracterizam-se por
sua origem como empresas familiares, cuja estrutura organizaci~
nal não é tão profissionalizada quanto às das outras empresas an~
lisadas, estando o controle da propriedade e da gestão estratég!
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ca dos negócios nas mao da fam;lia fundadora.

Nestes casos, as decisões estrat~gicas sao formuladas
com base na intuição e na experi~ncia dos executivos de cGpul~
que se amparam em serviços de empresas de consultoria, assessores
externos/internos especializados, ou conhecimentos advindos de um
amplo circulo de relações na esfera governamental e empresarial."

Muitas destas empresas enfrentam hoje a necessidade de
completar o processo de troca de geraçoes, ou seja, de transferir
o controle da gestão dos negócios aos filhos dos primeiros funda
dores, de modo a evitar o risco de perda do controle acionário ou
de desmembramento da empresa em função de rupturasi conflitos ou
dissidincias familiares. Simultaneamente, enfrentam as seguintes
questões estrat~gicas:

Aprofundar o grau de profissionalização da estrutura organiz~
cional, de modo a enfrentar os novos padrões competitivos deco~
rentes do acirramento da co ncorr ê nc t a e da internacionalização da
economia .

. Aquisição/desenvolvimento de novas tecnologias de modo a adqu!
rir maior n;vel de competitividade face às novas condições es
truturais da economia.

Formulação de uma pOl;tica alternativa de financiamento e cap!
talização, que seja autônoma em relação ao Estado e aos mecanis
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Quadro XI
ORGANOGRAMA DE ~MA DIVISA0 OPERACIONAL

EMPRESA MULTINACIONAL DE BENS DE CONSUMO DE MASSA
ESTRUTURA MATRICIAL

V.P.
U.O.

.M. G.1. IGoA,' Foi 8 G.A.M. G.R

I I ,
G.G.P G.V. IGo~oMI

~
: I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

P- G.P. ------1--~----1---
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

t- G.P. --- - .:._.;------- -+- --
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

Lo- G.P. - - ---.- .-.--_.-- -4---.-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

.;--- -- - -- -- - 1- ---- -- - - -- -t-- - - -- - - - - - .•-- ---- - -- -- +- .--
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

I I I I I;-- - - -- --- - -+- -- - - - - - ---,- -- ---.--- - - .•..- - -- - -- - -- -t---
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I

I I I I I....._- ----- --- .•..--- - --- -- - •...-------- -- .•..-- --- -- -- - ..----

SIGLAS:
V.P.V.O.

G.M.
G. I.

G.A.F.
G.P & D

. G.A.M.
FONTE:

= Vice-Pres.Unidade Operacional G.R.H. = Gerente
= Gerente de Marketing G.G.P. = Gerente
= Gerente Industrial G.V. = Gerente
= Gerente de Admin. e Finanças G.P.M. = Gerente

Gerente de Pesa. & Desenvolv. G.P. Gerente
= Gerente de Admin. de Materiais

de Rec. Humanos
de Grupo de Prod~
de Vendas
Pesquisa de Merc.
de Produto

Entrevista com dirigentes empresariais, 1986.
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Quadro 'XII
ORGANOGRAMA DA JOHNSON & JOHNSON NO BRASIL ~ 1985/86

PRESIDENTE

G R I C

.
"

G G C P T G R H V P 'F A V P P PES ~ P P FAR V P S V P A C

,

G F M G G

-L f -,. I'
G P G G P CR T G E VPPSAUI

SIGLAS:

G R I C - Gerente de Relações Industriais Central
G G C P T - Gerente Geral do Centro de Pesquisas e Tecnologia
G R H - Gerente de Recursos Humanos
V P F A - Vice-Presidente, Finanças e Administração
V P P PES - Vice-Presidente e Gerente Geral de Produtos Pessoais
V P P FAR - Vice-Presidente e Gerente Geral de Produtos FarmacêuticosV P S - Vice-Presidente Senior
V P A C - Vice-Presidente - Assuntos Corporativos
G F M Gerente da Fábrica de Máquinas
G G - Gerente Geral
G P - Gerente de Propaganda - Corporativo
G G P CRI - Gerente Geral Produtos para Crianças
G E - Gerente de Exportação
V P P SAU - Vice Presidente e Gerente Geral Produtos para a Saude

Fonte: Entrevista com dirigentes da empresa, 1986.
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Quadro XIII
PROCESSO DE FORMULAÇAO DAS ESTRATrGIAS

NAS MULTINACIONAIS DE BENS DE CONSUMO DE MASSA

VICE-PRESIDENTE
PARA A AMrRICA LATINA

1 T
PRESIDENTE

BRASIL

GERENTES GERAIS 4- STAFF CORPORATIVO
I--t FINANÇAS,JURTDICO,R.HUMANOSUNIDADES OPERACIONAIS

GERENTES: MARKETING,
FINANÇAS, PRODUÇAO, PESQ. &
DESENVOLVIMENTO, REC.HUMANOS

GERENTES FUNCIONAIS
UNIDADES OPERACIONAIS

i !
GERENTES DE PRODUTOGERENTES

DEPARTAMENTAIS

Fonte: Entrevista com dirigentes empresariais, janeiro a maio de 1986.
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Quadro XIV
PLANEJAMENTO ESTRATtGICO DIVISIONAL

NAS MULTINACIONAIS DE BENS DE CONSUMO DE MASSA

GERENTE GERAL
.GERENTES FUNCIONAis
· Marketing
· Finanças
Produção

· Planejamento &
Desenvolvimento

Recursos Humanos

COMITt ESTRATETICO
DIVISIONAL

11
GERENTES DE

PRODUTO

.Fonte: Entrevistas com dirigentes empresariais, 1986.

GERENTES
DEPARTAMENTAIS



~ TES

~ lEG

~ FGM

I- DGM

I- CONS

D.F.
DCQ
DEP
D.M.
R.P.
R.G.
R. r.
D.E.
D.V.
P.A.
A.M.

Quadro XV
ORGANOGRAMA DA GENERAL MOTORS NO BRASIL -"1986

PRESIDENTE

J 1
lD.F. DCQ DEP D.M. R.P. R.G. R. r. D.E. D.V. P.A. ~.M.

;s:J ~
-,-

I- CON I- SCS I-- GGM

•.•• SJC

V.P.

SIGLAS
V.P. - Vice-Presidente

- Diretot Financeiro
- Diretor Controle Qualidade
- Diretor Engenharia de Produção
- Diretor de Manufatura
- Relações Públicas
- Relações Governamentais
- Relações Industriais
- Diretor de Estilo
- Diretor de Vendas
- Planejamento Avançado
- Administração de Materiais

CON
TES
LEG
FGM
DGM
CONS
SCS
SJC
GV
MKT
PLAN

'- MKT

2 O 1 •

'-- PLAN

- Controladoria
Tesouraria
Legal
Fundação General Motors
Distribuidora General Motors
Consorcio
Fabrica São Caetano do Sul
Fábrica São José dos Campos
Gerente de Vendas
Marketing
Planejamento

Fonte: Entrevistas com dirigentes da Empresa, 1986.

BIBLIOTECA KARlA. BOEDECKER



Quadro XVI
ORGANOGRAMA DA GENERAL MOTORS CORPORATION EUA - 1983

GENERAL MOTORS CORPORATION

Fonte: Automotive Industries, December, 1983.
N
Cl
N
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Quadro XVII
GENERAL MOTORS - PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - 1986

I PRESIDENTE I (CORPORATION)

E.U.A. 1 f
..I __ VI_C_E_- P_R_ES_I_D_EN_T_E_II_0V_E_R_SE_A_S I_I _..,1 (D IV I SON)

! f

(OPERATION)

I I(PRESIDENTE, V.PRESI
"STRATEGIC BOARD" . DENTE, DIRETORES -'------ -' FUNCIONAIS - BRASIL)

DIRETrES EST,TrGICAS

BRASIL ----Do

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO AVANÇADú
ELABORAÇJl.O BUS INESS PLAN

DEPT. ESTILO E
DEPT. MANUFATURA

1 1 ~.

II DEPTO. VENDAS I I DEPT. FINANÇAS

PLANO DO PRODUTO "SALES FORECAST" PLAN. ECONaM. FINANCEIRO
CEN~RIOS MACROECONÔMICOS

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

ECONOMISTAS DA FINANCEIRA GM
CEN~RIOS ECONÔMICOS
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Quadro XIX

RHODIA - PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATtGICO

FRANCA PRESIDENCIA

BRASIL I . COMITE EXECUTIVO

(Plano)f 1
GERENTES GERAIS

DE DIVISA0

II
GERENTES FUNCIONAIS

• 2 O 5 •

(Diretrizes
Estratégicas)

Fonte: Entrevista com dirigentes da empresa, 1986.

GERENCIA DE
PLANEJAMENTO
ESTRATtGICO
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Quadro XX
ORGANOGRAMA DA ALPARGATAS NO BRASIL - 1986

CONSELHO DE ADMINISTRACAO

I
I DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR DIRETOR I DIRETOR DIRETOR DIRETORRELACOES DE VICE-PRESIDENTE DEINDUSTRIAIS FINANCAS EXPORTACAO TrXTIL

··
DIRETOR DIRETOR

J I J I
GERENTE GER.DIVISAO GERENTE GERENTE GER. DIVISA0DIVISA0 ARTIGOS DIVISA0 DIVISA0 PLAN. ESTRAT.CALCADOS ESPORTIVOS CAMISAS JEANS DI VERS IFICACAC

I

Fonte: Entrevista com dirigentes da empresa, 1986.



Quadro XXI

ORGANOGRAMA GERAL DA EDITORA ABRIL
PRESIDÊNCIA

• 2 07 •

~ 1 ( ~I DIRETOR RESPONSÁVEL JI-------+-------Il DIRETORIA EXECUTIVA I~---_..•

VICTOR CIVIT A

.( DIRETORIA

l~ ••• E.ST.A.T.U.TA.·R.IA••••••

SUPERINTENDÊNCIA
ROBERTO CIVIT A

[ REVISTAS J

STAFF REVISTAS

( ASSINATURAS }- ri SERVIÇOS EDITORIAIS }

í PUBLICIDADE 1 ( MARKETING }L PUBLICITÁRIO

( CIRCULAÇÃO }- Y STAFF EDITORIAL }

I
~ VICE-PRESIDÊNCIA J [I VEJA/EXAME"----------~ ------VICE-PRESIDÊNCIA· J ( VICE-PRESIDENCIA }

. PANAMBI MORUMBI""- rII

I I
~ . VICE-PRESlpÊNCIA:. J ~ REDAÇÃO VEIA' ]I. ABRIl: VIDEO' I ~•...--------~ (VICE-PRESIDÊNCIA} (

GRÁFICA'-..-_-.M VICE-PRESIDÊNCIA }
MARKETING DIRETO,

COLIGADAS: ABC-Listel . Editora Morumbi (Brasil ) • Editora Morumbi (Portugal)

Fonte: O desafio de fazer Revistas. Edit. Abril, novo 1985.
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Quadro XXII
ORGANOGRAMA DA EDITORA ABRIL - 1986

VICE-PRESIDtNCIA DE PLANEJAMENTO E NOVOS PROJETOS

V.P.P.N.P.

I
I I I I

, o. r.P.S. G.P. D.P.E-.

SIGlAS:

P.S. - Projeto Simplificação
G.P. - Gerente de Planejamento

D.P.E. - Diretor de Projetos Educacionais
0.1. - Operações Internacionais (Portugal/Espanha, etc.)

Fonte: Entrevista com dirigente da Empresa, 1986.
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Quadro XXI II
ORGANOGRAMA ENGESA - 1986

PRESIDENTE

. I
J

I V.P.C.M. I V.P.J. V.P.F. V.P.T.I.

SIGLAS:

V.P.C.M. - Vice-Presidente Comercial e de Materiais
V.P.J. - Vice-Presidente Juridico:
V.P.F. - Vice-Presidente Financeiro

V.P.T.I. - Vice-Presidente Técnico e Industrial

EMPRESAS CONTROLADAS
ENGESA VIATURAS
ENGESA .FNV
ENGEX

~ ~ ENGEQUTMICA

El
-----------ENGELtTRICA

. ENGETRONICA
ENGEPEQ
EXGEXCO TRADING
ENGEAGRO
ENGEVTDEO
TRANSGESA
AEROBRASIL
AXIAL SEGUROS

Fonte: Entrevista com dirigentes da Empresa, 1986.



Quadro XXIV
ORGANOGRAMA COFAP - 1986

CONSELHO DE
Am11 N ISTRAÇAO

PRESIDENTE
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VICE-PRESIDENTE
DE APOIO

TESOURARIA

FINANÇAS

JURIDICO

RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS

CENTRO PROCES. DE DADOS

Fonte: Entrevista com dirigente da Empresa~ 1986.

·1
VICE-PRESIDENTE
DE OPERAÇOES

PRODUÇAü

COMERCI,A.L

MARKETING

SUPRIMENTOS



Quadro XXV
ORGANOGRAMA PIRELLI - 1986

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇ7l.O

I
DIRETOR

SUPERINTENDENTE

D.C.D.A.

G.F.G.R.H. G.C.P.D. ~

SIGLAS:

D.A. Diretor de Administração
D.C. Diretor de Cabos
D.P. - Diretor de Pneus

G.R.H. - Gerente de Recursos Humanos
G.F. - Gerente de Finanças

G.C.P.D. - Gerente do Centro de Processamento de Dados
G.S. - Gerente de Suprimentos

Fonte: Entrevista com dirigente da Empresa, 1986.
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D.P.
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4,3, SíNTESE DA PROBLEMATICA ESTRAT~GICA DAS EMPRESAS NO
BRASIL NA D~CADA DE 1980

A anilise que acabamos de fazer nos t5picos anteriores
(4.1 e 4.2) procurou evidenciar as caracteristicas gerais do pr~
cesso de gestão estratégica dos neg5cios no Brasil, na atual déca
da de 1980. Ou seja, entender o processo de formulação e impl~
mentação das ·estratégias adotado pelas empresas lideres dos pri~
cipais setores econômicos do pais, no periodo mais recente (1980-
1986), com ênfase nos meios utilizados para se ajustarem as pri~
cipais transformações econômico-politicas recentes.

Deste estudo, podemos salientar, em primeiro lugar, o
reconhecimento dos dirigentes empresariais a cerca das dificulda
des em tomar decisões estratégicas. Ou seja, o alto grau de vari~
bilidade e instabilidade da realidade "econômica, politica e so
cial brasileira, nesta década de 80, provoca dificuldades em rea
lizar previsões mais seguras e mais acertadas sobre as decisões
governamentais, a evolução da economia e o desempenho futuro das
empresas. As declarações abaixo revelam esta problemitica:

"Cada dia se anuncia uma coisa nova: ontem foi a vez do
fechamento dos postos nos sibados, da possibilidade de
aumento da capacidade dos tanques de combustivel utili
zados nos tixis e do aumento da TRU; hoje, fala-se em
diminuir a potência dos carros e, também, o tamanho dos
tanques de combustivel. Como é que se pode fazer qual
quer previsão num panorama dessa natureza?" (Dirigente
da ANFAVEA, 1980)_
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"Ora, nos nao estamos conseguindo nem prever o que vai
acontecer daqui até o final deste ano, como e que pod~
mos imaginar o que acontecerã no próximo?" (Executivo
de uma montadora de automóveis, 1980).

"Já abandonamos a prevlsao, feita no inicio do ano, de
que encerrar;amos 1985 com um crescimento das vendas do
mêsticas entre 8% e 10%. Agora, na melhor das hipóteses,
vamos fechar oper;odo com os mesmos n~meros do ano pa~
s ad o " (Presidente da Assobrav, agosto 1985).

liA In dii st r t a au t omob il.Lst ica , de forma geral, está con
denada a fechar mais um ano no vermelho. Trata-se de um
ano terr;vel" (Diretor da Volkswagen, agosto 1985).

11 Re a 1 izamos um a re uni ã o para ava 1 iar a s pe r spe ct ivas,
mas não chegamos a nenhuma conclusão definitiva sobre
1982. Deverá ser bastante dificil" (Diretor da Forest
Fábrica de Condutores Elétricos, 1981).

"0 ano passado foi de artificialismo económico, com al
tos e baixos nos negócios do setor eletroeletrônico. A
situação estourou no final do an6, quando houve a guin~
da de 180 graus na pol;tica econômica" (Presidente da
Gradiente, 1981).

"Temos de trabalhar de acordo com o rumo e o ritmo dos
ventos, porque os prazos de fabricação dos equipamentos
já não são mais os previstos nos contratos 11 (Diretor da
Siemens, 1983).
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"Fausto Montenegro, presidente da Transportes São Geral
do~ resume numa expressão a sensação geral do setor:
'pânico total'. As origens dessa sensação estão, segundo
ele, nas indefinições oficiais a respeito do tratamento
a ser dado ao setor. 'Todas as modalidades de transpo~
te tim o seu lugar', diz ele. 'Acontece que as medidas
são tomadas bruscamente, sem programaçao, o que impede
que as empresas se adaptem ãs mudanças sem se descapit~
lizar e sem se endividar'" (Balanço Anual, 1979).

"r muito arriscado investir, pois fizemos isto em 1974,
pensandn no crescimento da carga sider~rgica, e, tris
anos mais tarde, um decreto transferiu esta carga para
a ferrovia. Estamos trabalhando há tris anos para pagar
as despesas financeiras" (Diretor da TVR - Transportad~
ra Volta Redonda, 1980).

"Tudo o que podemos fazer ê rezar e esperar um milagre"
(Dirigente empresarial do setor eletroeletrônico,1984).
o: efeito da crise no setor de bebidas e fumos pode ser
evidenciado pelo comentário do vice-presidente da Philip
Morris, em 1982: "Estamos temporariamente sem rumo". E
do presidente da Heublein do Brasil, em 1983: "Fazer pr~
visão hoje é' praticar o exercicio da futurologia" (Ba
lanço Anual, 1983).

"Eu esperava um crescimento negativo (na arrecadação to
tal de primios de seguros em 1982). Felizmente, errei.
Mas também não sei explicar este desempenho" (Diretor
da It a íi Seguradora, ,198-3).

"Continuamos imobilizados por questões de curto prazo,
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sem nenhum elemento capaz de nos fornecer parâmetros mi
nimos de certeza e segurança para a programaçao empres~
rial. O que, reconheçamos em tempo, e um importante f~
tor limitante para a reconstrução da Naçãoll (Presidente
do Banco Itau, 1983).

Relatando a negociação junto à matriz norte - americana
~ara ampliar os investimentos do grupo no Brasil, o pr~
sidente da J.I. Case do Brasil dizia: "T'inh a nas maos
uma proposta de investimento em seis projetos,numa ãrea
(bens de capital) que ainda não sentiu todo'o efeito da
recuperação da economia brasileira, voltados a um setor
(construção) que ainda não começou a andar por suas pr~
prias pernas. Perguntavam em quanto tempo os projetos
poderiam começar a dar lucros e eu respondia, com sinç~
ridade absoluta, Inão sei I. Em seguida, perguntavam so
bre o tempo de duração do sistema de contr~le de preços.
Eu também respondia Inão sei I. ( ... ) Hoje, pelo menos,
temos do novo governo uma indicação sobre a tendência
dos investimentos publicos a medio e longo prazos. Estã
definida uma prioridade às aplicações em infra-estrutu
ra social e conseqüentemente, eleito um mercado pote~
cial para nossos equ ipame n t o s " (Presidente da J.I. Case
do Brasil, 1985).

E neste contexto que devemos entender o fato de que mu.i
tos dirigentes empresariais foram pegos de surpresa, no meio da
execução de projetos e programas de investimento, quando, no fi
nal de 1980, o então Ministro do Planejamento, Delfim Netto, deu
uma guinada na condução da economia, provocando a inesperada re
cessa0 do periodo 81-83. Muitos foram os executivos que não cons~
guiram prever a crise. Vãrios custaram a percebê-la, sendo que al
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guns chegaram a perder seus empregos, em função do mau desempenho
de suas empresas. As declarações abaixo são exemplos de falhas de
expectativas e previsões acerca da dinâmica dos neg6cios.

liAs mudanças introduzidas na politica econômica govern~
mental, no começo do quarto t~imestre de 1980, reverte
ram todas as expectativas de curto prazo do setor de
produtos de minerais não-metãlicosll (Dirigente empres~
rial do setor de miner~is não-metãlicos, 1981).

"üu a ndo o governo decidiu mudar os rumos da politica ec~
nômica, no final do ano passado, as empresas de constr~
ção jã haviam detonado o processo para o lançamento de
muitos dos edificios que agora estão chegando ao merca
do. As construtoras foram pegas de surpresa naquilo que
se chama de ponto sem retorno - terreno comprado, proj~
to aprovado e financiamento contratado. Ou seja: naqu~
le ponto em que parar o processo resulta num prejuizo
maior que o lançamento do predioll (Presidente do Sindi
cato de Im6veis - Secovi, 1981).

IITudo indica que a crise recessiva por que passa o pais
deverã terminar em julho do prox imo ano (1982)11 (Dire
tor da Abinee, 1981).

IIN6s nao podemos nos queixar, estamos mesmo indo bem.Na
verdade, eu não acredito em crise, mas em competencia
empresarialll (Diretor da industria de bebidas Seagram,
1981 ).

110 otimismo, hoje, e demonstração de extrema impruden
cia ou ate de irresponsabilidade. No inicio de"'--1981,na~
se previa tanta instabilidade econômica como a que
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ocorreu e que provocou uma redução no consumo. As empr~
sas que superdimensionaram suas atividades tiveram um
mau desempenho e a maioria espe~ou muito para ajustar-
se ã nova realidade do mercado" (Diretor da indústria
de bebidas Martini & Rossi, 1982).

Todas estas declarações permitem inicialmente concluir
que .os dirigentes 'empresariais têm a seguinte percepção acerca dos
problemas enfrentados no momento brasileiro atual:

1. A problemática estratégica das empresas na "Nova República" e
qual itativamente distinta daquela vigente na década de 1970. As
diferenças por eles identificadas podem ser resumidas no qu~
dro a seguir:
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.Quadro XXVI
PROBLEMATICA ESTRATEGICA DAS EMPRESAS

QUESTOES CRITICAS DECADA DE 1970 DEcADA DE 1980

POLITICA DE
INVESTIMENTOS

· LANCAMENTO DE NOVOS . DIVERSIFICACAO VIA AQU!
PRODUTOS SICAO DE EMRESAS

· DIVERSIFICACAO VIA A • AQUISICAO/DESENVOLVIME~

• EXPANSAO DA CAPACIDA
DE PRODUTIVA

BERTURA NOVOS NEGOCI
OS

· ATUALIZACAO TECNOLOGICA
DA ESTRUTURA PRODUTIVA
EXISTENTE

POLrTICA DE
FINANCIAMENTO

· EMPRE:STIMOS

TO NOVAS TECNOLOGIAS DE
PROCESSOS E PRODUTOS

· ABERTURA DE CAPITAL
· POUPANCA INTERNA

ESTRATtGIA
COMPETITIVA

DES DE MARKETING PA
· tNFASE NAS ATIVIDA • MELHORAR GRAU DE COMPE

TITIVIDADE DO~ NEGOCIOS
RA PENETRACAO DE MER EXISTENTES
CADO, SATISFACAO DO . MANTER POSICAO COMPETI
CONSUMIDOR TIVA VIA TECNOLOGIA

COMPETtNCIA
GERENCIAL

I I . IDENTIFICACJ\O DAS NOVAS
· ADMINISTRAtAO EFICAZ VARIAvEIS ESTRATEGICAS-
DOS RECURSOS

· OTIMIZACAO DAS OPOR
TUNIDADES DE NEGO
CIOS

PROCESSO DE
PLANEJAMENTO
E DECISAO
ESTRATtGICA

CHAVES
COMPREENSAO DA DINJ\MICA
POLrTICO-ECONÔMICA DA
DtCADA DE 80

· PLANEJAMENTO ESTRATt
GICO: ALTA GERtNCIA . ADMINISTRACAO ESTRATEGI
TOMANDO DECISOES ES
TRATtGICAS E DEFININ
DO POLrTICAS DE IN I

VESTIMENTO A SEREM:
iIMPLEMENTADAS PELOS I

GERENTES FUNC IONAI S i
I

CA: CADA GERENTE VISUA
LIZA SUA CONTRIBUICAO
NA FORMULACAO E IMPLE
MENTACAO DA ESTRATtGIA
CORPORATIVA (GLOBAL) DA
EMPRESA

I,
I

I
i
I
i
I
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2. Os processos tradicionais de planejamento e tomada de decisões
estrategicas são inadequados para aprender a dinâmica da "Nova
Republica", porque reduzem a analise ã consideração de um con
junto de variav~is quantititivas e factuais (tndices econ6mico
financeiros) que não são suficientes para embasar as premissas
das decisões estrategicas.

3. Para superar estas limitações, adotam, intuitivamente, proced!
mentos que po~sibilitam v"isualizar com maior clareza as varia
veis estrategicas-chaves, a saber:

Reuniões com outros dirigentes empresariais atraves de asso
c í a côe s de classe (Fiesp, Câmara de Comercio Amaricana, etc.),
de modo a obter informações e definir procedimentos coleti
vos de ação junto ao Governo e aos sindicatos trabalhistas .

. Utilização de assessorias de profissionais especializadas em
relações governamentais, comunicação e relações publicas, re
lações trabalhistas, assuntos jurTdicos e legais, etc .

. Realização de seminarios internos, com a participação de e~
pecialistas externos (economistas, professores, cientistas
polTticos, etc.) para discussão dos problemas emergentes na
area sindical, tecnolõgica,polTtica, econ6mica e social.

Inclusão, na estrutura organizacional, de funções como a de
Gerente de Relações Governamentais, Relações Trabalhistas,
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_ Planejamento Econ6mico-Financeiro, etc ..

· Maior envolvimento direto e pessoal da alta administração
(Presidente e Diretores) com as questões de ordem polltica e
econ6mica, que transcendem às operações diári'as da empresa.

4. Existe a percepçao de que o processo de tomada de decisões es
trategicas deve se basear em um metodo de análise que possib!
lite identificar:

· as forças pollticas que interferem nas decisões
ta i s ;

govername~

os criterios de decisão e intervenção do Estado na area Eco
nômica;

a natureza dos fatores estruturais da economia brasileira
que condicionam e estabelecem limites à continuidade do de
senvolvimento econômico;

· a natureza das forças sociais, das reivindicações da classe
trabalhista e os limites dentro dos quais se movem;

a natureza das relações do pals com o sistema financeiro in
ternacional e as economias desenvolvidas.

· o papel dos palses recentemente industrializados (Japão, Co
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reia) e do Brasil no panorama econômico mundial.

No capitulo seguinte, pretendemos apresentar uma alter
nativa de um quadro referencial de anâlise que possa ser utiliza
do pelos dirigentes empresariais, no processo de formulação das
decisões estrategicas, de modo a melhor captar a dinâmica das for
ças sôcio-politicas no momento brasileiro atual. Ou seja, uma
abordagem metodolôgica para a anâlise das variâveis econômico-p~
liticas do ambiente externo a empresa, que possibilite captar a
dinâmica intrinseca destas variâveis e os seus fatores estrutu
rais condicionantes, de modo a elaborar cenãrios futuros com me
nor grau de incerteza.



ALTERNATIVA DE QUADRO REFERENCIAL TEÓRICO PARA
ANÁLISE DA DINAMICA AMBIENTAL E

ELABORACÃO DE CENÁRIOS
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5. ALTERNATIVA DE QUADRO REFERENCIAL,TEÓRICO PARA ANÁLISE DA
DINAMICA AMBIENTAL E ELABORACAo DE CENARIOS

Como vimos no capitulo anterior, existe a opinião pred~
minante, entre os dirigentes empresariais de que a dinâmica econo
mico-politica da "Nova Republica,,'e de natureza qualitativamente
distinta daquela vigente na decada de 1970. Dai a reconhecida in
satisfação com os metodos de anâlise ambiental tradicionais, que
enfatizam apenas os aspectos formais, des~ritivos e estâticos das
variâveis ambientais, sem conseguir apreender a natureza da corre
lação de forças sócio-politicas subjacentes.

Neste sentido, a anâlise ambiental e a elaboração de ce
nârios podem ser realizadas sob duas perspectivas:

i) Imediatista ("Sistêmico-Funcionalista")
Anâlise baseada na descrição e classificação dos acontecimen
tos recentes, cuja diversidade e mutabilidade impossipilitam
apreender a sua natureza essencial.

ii) Estrutural ("Histórico-Dialetica")
Situa os acontecimentos recentes no contexto do desenvolvimen
to histórico das forças sócio-politicas e dos fatores estrutu
rais que provocam a sua transformação.

Acreditamos que se a anâlise estrutural da dinâmica da
correlação de forças sócio-politicas e, por um lado, um metodo in
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suficiente para dar respostas precisas as diversas questões estra
tégicas, por outro é suficientemente robusto para estabelecer os
1 imites posslveis da dinâmica ambiental, o que reduz o grau de in
certeza do processo de decisões estratégicas.

Assim, consideramos que uma alternativa de quadro refe
rencial te6rico a ser usado para a anãlise da dinâmica ambiental
e elaboração de cenários futuros e a concepção de "bloco hist6rico"
desenvolvida pelo pensador italiano Antomio Gramsci (1975).

Independentemente da posição ideo16gica deste autor,
seu quadro referencial é um dos mais utilizados pelos cientistas
sociais brasileiros para a análise dos fen6menos s6cio-pollticos.
Tal tipo de matriz de interpretação, ao possibilitar uma visão o~
gânica das forças s6cio-pollticas em jogo em dado momento hist6r!
co, compoe uma base necessãria para a elaboração de cenários futu
ros da realidade brasileira, possibilitando que as empresas rede
finam seus padrões de atuação em termos de estratégias corporat~
vas globais e dos desdobramentos destas nas diversas ãreas funcio
nais. t, em slntese, um meio de a empresa, ao apreender a dinâmi
ca s6cio-polltica, antecipar-se âs transformações emergentes.

A matriz te6rica de Gramsci parte de uma abordagem his
t6rico-dialética (estrutural) da dinâmica dos fen6menos s6cio-p~
llticos, que se op6e signifiiativamente â tradicional abordagem
si~têmico-funcionalista predominante nas Ciencias Sociais norte-
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americanas, muito usada como quadro referencial para a elaboração
de cenários socio-politicos pelas empresas multinacionais.

o sociologo Henrique Rattner, em seu livro IIEstudos do
Futuro: introdução ã antecipação t e c no l ô q i ca e soc i a l " (1979) faz
uma distinção clara das abordagens sistêmico-funcionalista e his
torico-dialêtica usadas na elaboração de cenários, como podemos
ver no quadro em anexo. Conforme a análise do autor, a abordagem
sistêmico-funcionalista "p roc ura explicar os f e nême no s sociais por
sua função ou contribuição ã existência do conjuntoll

• Partindo
dos principios da interação e interdependência dos invividuos co
mo sendo os pilares da vida social, o funcionalismo, como afirmou
Rattner, IIrevela-se uma teoria essencialmente conservadora, pre~
cupada mais com o equilibrio~ de acordo com as leis inerentes ao
sistema, do que com a mudança social. Como instrumento de anâli
se, enfatiza ·e supervaloriza o equilibrio, a unidade e o consenso
entre as partes componentes do conjunto, levando os seus protag~
nistas a pautar lO que deve serl mais do que a explicar o porque
das mudanças sociaisll

•
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Quadro XXVII
PREMISSAS E HIPOTESES DAS TrCNICAS DE ANTECIPACAO DO FUTURO

SISTtMICO-FUNCIONALISTA HISTORICO-DIALtTICA

1. Visão Sistêmica-Funcionalista da
Sociedade:
Principio da interação e interde
pendência dos individuos.
Evolução harmoniosa assegurada p~
las leis da natureza.

1. Evolução da Sociedade Humana:

Principio da contradição e do con
flito.
Grupos antagônicos cuja luta con
duz a progresso, estagnação ou re
trocesso.

2. Visão Determinista da História;
Ser humano como objeto passivo da
evolução técnica e social~

2. Evolução com Processo Aberto:
Os homens fazem sua própriahistõ
ria, em condições que impõem lim!
teso

3. Progresso Técnico:
Variável independente, fator de
terminante da evolução social ,por
ser derivado das leis da evolução
natural.

3. Progresso técnico:
Variável dependente das condições
competitivas da economia capita
lista; reflete valores e interes
ses de grupos.

4. Antecipação com base em dados es
tatisticos-quantitativos considê
rados neutros e objetivos.
Critério de certeza subjetiva.

4. Os conceitos e as teorias subja
centes às informações coletadas
decorrem de valores subjetivos.
Critério de incerteza objetiva.

5. Modelos matemáticos com base na
premissa de coeteris paribus.

5. Critica aos modelos por serem es
táticos e a-históricos.

Fonte: RATTNER, Henrique, Estudos do Futuro: introdução à antecipação tecno
Zógica e sociaZ, Rio de Janeiro, FGV, 1979.



• 227 •

A essência desta critica parte da consideração de quea
abordagem sistêmico-funcionalista dos fenômenos sôci9-politicos
tem reduzido poder de explicação dos fatores causadores da dinâm!
ca sôcio-politica, e, portanto,ê insatisfatôria para a elabora
çao de prognôsticos sobre a evolução futura de tais fenômenos que,
por sua vez, interferem significativamente nos resultados empres~
riais. Maior ê a dificuldade quando se trata de um ambiente so
cio-politico complexo, com as especificidades e particularidades
da realidade social brasileira.

A este respeito, explica Rattner: liA maior dificuldade"
encontrada ... reside na complexidade do sistema social objeto de
anãlise ... Tal variedade de fenômenos torna extremamente prec~
rio o poder explicativo de qualquer teoria global de mudança, sen
do a maioria dessas teorias for~ulada em nivel de abstração tão
elevado qu~ pouca relevância apresenta para a realidade empirica.
Por outro lado, os modelos empiricistas desenvolvidos pela Socio
logia norte-americana, enfatiz~ndo os aspectos observãveis e qua~
tificãveis da vida social, perdem-se na anãlise de fatos isolados
e fragmentados, apresentados em esquemas mais descritivos do que
expl í c a t t vo s "..

A abordagem histôrico-dialêtica da Sociologia critica,
por outro lado, considera a dinâmica s6cio-politica como reflexo
das "relações sociais e politicas de produção, vigentes no sistema
econômico-capitalista, em que se verificam conflitos de
ses entre os vãrios e heterogêneos grupos sociais.

interes
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Os interesses, objetivos e aspirações dos diferentes'
grupos sociais não t en dem necessariamente a uma situação de equ!
l Ibr io consensual, como estabelece a abordagem sistêmico - funcio
nalista. Os conflitos,de interesses, as relações de poder e o con
fronto das contradições dos grupos sociais antagônicos, em proce~
so de disputa, podem resultar em progresso, estagnação ou retro
cesso da evolução social.

Assim, a elaboração de cenarios futuros da realidade so
cio-politica brasileira deve partir destas premissas, como meio
de captar a dinâmica intrinseca dos fenômenos, identificar os fa
tores estruturais condicionantes e suas -tendências futuras de evo
lução, com menor grau de incerteza.

A concepçao de IIbloco histôricoll formulada por Gramsci
e decorrente desta abordagem histôrico-dialética dos fenômenos so
cio-politicos.

Não cabe no escopo deste trabalho apresentar um aprofu~
dado detalhamento do conjunto de conceitos subjacentes a concee
çao gramscista de IIbloco histôricoll

• O que, na realidade, julg~
mos valido é, a partir de uma sintética referência a esta matriz

-teôrica, exemplificar a sua utilização, construindo os provaveis
cenãrios futuros do panorama sôcio-politico brasileiro dos prôx!
mos cinco anos, com suas implicações nas tendências emergentes
dos padrões de decisão e implementação da estratégia empresarial.
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5.1. o BLOCO HISTÓRICO DE GRAMSCI

o conceito gramscistade bloco histórico significa um
sistema sócio-politico que resulta da articulação orgânica entre
a estrutura sócio-econômica e a superestrutura politico -·ideológ~
ca, em um dado momento histórico. A superestrutura compõe-se da
sociedade civil e da sociedade politica. A estrutura, por sua ve~
ê o conjunto das relações sociais e das condições materiais de
produção.

Os grupos sociais sao de três tipos: os grupos dirige~
tes,'que têm supremacia no campo econômico e que, para serem do
minantes, devem exercer a direção ideológica e politica; os gr~
pos auxiliares ou aliados, que se identificam com a ideologia e
os interesses da classe dirigente e, assim, reforçam o poder des
ta; e os grupos subalternos, que estão ã margem do poder. Cada um
destes três grupos sociais tem os seus intelectuais, que, no con
ceito gramscista, significam aqueles que fazem o vinculo orgânico
entre a estrutura e a superestrutura; ou seja, estão ligados ã e~
trutura porque representam os interesses dos grupos sõcio-econôm~
cos, e, ao mesmo tempo, são encarregados de elaborar e gerir a su
perestrutura, isto ê, de formular e difundir as ideologias, no am
bito da sociedade civil, e de gerir o aparelho de Estado, no âmbi
to da sociedade politica. Portanto, a classe dirigente tem seus
intelectuais, que exercem a função de direção ideolõgica e domina
çao politica; nas classes aliadas, os seus intelectuais aliam-se
aos d~ classe dirigente; e nas classes subalternas, seus intelec-
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tuais têm a função de elaborar sua concepçao de mundo, obter con
senso entre as diversas frações desta classe e obter a unidade,
organização e coesão destas frações, como meio de atuação polit!
ca e defesa dos interesses da classe.

o quadro anexo sintetiza a concepçao do "bloco hist6ri
co de Gramsci.

A sociedade civil, na concepçao gramscista; ê o conju~
to de organismos que possibilitam ã classe dirigente ser hegemôn!
camente dominante, isto ê, exercer sua hegemonia, seu' dominio p~
lo consenso, sobre todo o sistema s6cio-politico. Estes organi~
mos sao a ideologia, a estrutura ideo16gica e o material ideo16
gico.

A sociedade politica, na concepçao gramscista, e o con
junto de organizações e instituições cuja função ê o exercicio da
coerçao, da manutençãn, pela força, da ordem estabelecida. O con
trole de um sistema s6cio-politico ê concretizado no momento em
que a classe dirigente conquista o poder politico, isto ê,-o con
trole das organizações e instituições da sociedade politica. Es
tas são os 6rgãos do aparelho de Estado, as forças militares, a
estrutura juridica (o direito, as leis, os magistrados), o apar~
to policial e as organizações politicas como os partidos.
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A partir destes conceitos de Gramsci, podemos dizer que
a construção de cenãrios futuros para a sociedade brasileira des
de o advento da IINova Republicall deverã considerar a anãlise da
correlação das forças e interesses dos grupos sociais no interior
da superestrutura ideolõgico-politica. Isto implica a compreensao
da relação entre sociedade civil e sociedade politica e a percee
ção das situações-limite de cada grupo social na sua movimentação
em direção ã conquista do poder e ã realização de seus interesses
de grupo.



Quadro XXV III
BLOCO HISTORICO DE GRAMSCI

SUPERESTRUTURA IDEOLOGICO-POLrTICA
SOCIEDADE CIVIL SOCIEDADE POLITICA

ORGANISMOS DE HEGEMONIA MANUTENCAO DA ORDEM PELA FORCADA CLASSE DOMINANTE

IDEOLOGIA APARELHO DE ESTADO
ESTRUTURA IDEOLOGICA BUROCRACIA ESTATAL
MATERIAL IDEOLOGICO LEIS, POLICIA

~ ~

DOMTNIO PELA IDEOLOGIA DOMTNIO PELA FORCA(CONSENSO)
~ w

HEGEMONIA IDEOLOGICA DOMINACAQ POLTTICA

!1
VTNCULO ORGJ!:NICO

INTELECTUAIS
J,

DIRECAO IDEOLOGICA E POLITICA
DO SISTEMA SOCIAL

ESTRUTURA SOCIO-ECONOMICA
CONJUNTO DAS RELACOES SOCIAIS E CONDICOES MATERIAIS DE PRODUÇAO

GRUPOS SOCIAIS
DIRIGENTESAUXILIARES.
SUBALTERNOS

. 232 .
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5.2. o BLOCO HISTÓRICO DA "NOVA REPÚBLICA"

A anãlise do bloco histórico da "Nova República" em
1986 deve tomar como ponto de partida a compreensão da correlação
de forças sociais e politicas que gerou e hoje sustenta o Governo
do Presidente Sarnei.

Assim, a. partir do referencial teórico do bloco his
t ô r í co de Gramsci, podemos dizer que o Governo da "Nova Re pu bl i .
ca" ê a conseqüência de uma crise de hegemonia, de natureza orga
nica, sofrida pelo regime militar. Crise provocada pela ruptura
do consenso, ou seja, da confiança e autoridade da classe dirige~
te, que passou a ser puramente dominante, exercendo seu controle
da sociedade civil via o aparelho coercitivo de Estado (força p~
licial e militar e legislação arbitrãria). Tal ruptura entre re- .

presentantes e representados ocorreu em dois niveis: entre as fra
çõesda própria classe dirigehte (militares ~ burguesia) e entre

.a classe dirigente como um todo e as classes subordinadas. Esta
,

ruptura pode ser e~plicada tanto pelo fracasso do projeto po11ti
co e econõmico da classe dirigente, quanto pela crescente politi
zaçao das classes subordinadas. A desaceleração da economia, ini
ciada em 1974, com a lª crise do petróleo, e agravada com a rece!
são econõmica, a partir da 2~ crise do petróleo em 1979, provocou
a insatisfação tanto da burguesia, quanto das classes populares,
q,ue vi ram frustrados seus proj etos decrescimento de lucros e ren
das. As classes populares, por sua vez, passaram da passividade
politica para as manifestações reivindicatórias, organizadas atra
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ves das atividades de seus órgãos de classe, como sindicatos e as
sociações não oficiais, incluindo o m-ovimento pela Anistia, as
Comunidades Eélesiais de Base, os Diretórios Estudantis, as Asso
ciações de Professores e a Org~nização dos Advogados.

Tal crise foi desenvolvida com a intervenção dos inte
lectuais orginicos tanto da própria classe dirigente, quarito das
cla~s~s subordinadas. Os lld~r~s empresariais, por exem~l'o, atra
v~s d~ canais de ~ifusão ideológica cómo a impren~a;passaram a
que st ion ar a i.deo 1o9 ia dom inante com dec 1ara ç õe s co ntrár ;as a 'e s
tatização da economia, is pollticas econõmicas restritivas e at~
i concentração de renda. Por sua vez, os intilectuais
das classes subordinadas, como os llderes sindicais,

orginicos
manifesta

vam-se contrários ã polltica de arrocho salarial e i ausincia das
liberdades democráticas.

A solução encontrada para a crise, no entanto, manteve-
-se sob o controle da classe dominante. As medidas de "abertura
polltica", como a anistia, por exemplo, i a sucessão presidencial

.pela via indireta representam a estrat~gia de solução escolhida
para evitar os riscos do agravamento da crise e a perda do contrQ
le do poder polltico. Como meio de viabilizar tal estrat~gia, as
frações in~atisfeitas da classe dominante uniram-se em uma frente
de oposição, a chamada "Aliança Democráticall

, e elaboraram um no
vo projeto polltico em torno de um ideário expresso pelo documen
to "Compromisso com a Naçã6". Este projeto considera uma reestru
turação da sociedade civil, por meio de um amplo conjunto de re
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formas polTtico-institucionais e econ6micas, que começam com a
Assembliia Nacional Constituinte e o Plano de Estabilização Econ5
mica~ Portanto, o projeto polltico da classe dominante deve neces
sariamente implicar a negociação de compromissos com os intelec
tuaisorginicos".das classes subalternas, de modo a que possa esta

. -
belecer um reequillbrio do sistema hegem6nico de domináção favori
vel iquela classe dominante. Um tal reequillbrio pode vir a ser
regressivo, se tende a apoiar-se sobre as forças mais conservado

oras e ligadas i antiga classe dirigente. Mas poderi tamb~m vir a·
ser progressivo, se as frações mais progressistas da classe diri
gente procurarem reforçar sua hegemonia alargando sua base social
e estabelecendo compromissos econ6micos, pollticos e ideo16gicos
com as classes subalternas.

Para estabelecer as tendências futuras do novo bloco he
gem6nico hoje êm construção, precisamos caracterizar as forças so
cio-politicas que integram a sociedade civil brasileira.

Para tanto, faremos uma distinção entre os grupos s~
ciais, a partir de suas posições em relação ao sistema econômico
e de seus interesses e ideologias. Deste modo, identificamos seis
grupos sociais, a saber:
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i) Agropecuaristas e Agroindustriais

São os latifundiãrios exportadores de comodi

ties (caf~, açGcar, soja, cacau) e os produtores agroindu~
tria~s (ãlcool, carne, laticTnios, suco de laranja), que
tim grande peso polTtico como base de sustentação do novo
governo. Estão hoje aglutinados em torno dos pa~tidos PFL
e PD~. Demandam do governo subsTdios e outros priviligios
(isenção de impostos, empr~stimos baratos, preços mTnimos
compensadores, estoques reguladores, etc.), são politic~
mente conservadores, se opõem ã reforma agrãria e a polTti
cas de distribuição de renda ou reformas mais
naãrea polTtico-institucional. Estão fortemente

avançadas
vincula

das ao Estado ou ao capital internacional, porque dependem
de financiamentos de empr~stimos em moeda estrangeira e da
exportação de seus produtos.

São grupos heterog~neos, integrados por duas
frações distintas. Uma estã ligada ao capital agrãrio nao
moderno, isto ~, a sistemas de produção "atrasados" de ca
pital pouco intensivo, não mecanizado, de baixo riTvel tec
nolõgico, e portanto, com baixo nTvel de produtividade;

.
seu processo de acumulação depende de empr~stimo de capi
tal barato do governo e de extração de excedente via arro
cho salarial da mão~de-obra que, por sua vez, ~ de baixa
qualificação e pouco organizada politicamente; A outra fra
ção ~ a do capital agrãrio moderno e dinãmico, que sao os
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empresârios rurais, ou a "direita civilizada". O sistema"
de produção ~ mecanizado, com tecnologia moderna, produt!
vidade crescente, e estão ligados ã agroindfistria, compon
do o chamado complexo agroindustrial, como bem analisou Ge
raldo Müller (1985).

i i) Capitalci etae Industriais

São aqueles ligados as empresas industriais na
cionais, dos setores moderno e dinâmicos. Compõem-se em
torno dos grandes conglomerados industriais nacionais, cu
jo sistema de acumulação se dâ pelo aumento da produtivida
de via mecanização e aplicação de tecnologia. Atuam em mer
cados competitivos ou oligopolizados, expandem-se no merca
do externo e enfrentam as reivindicações de uma classe tra
balhadora organizada e com maior peso politico. Atraves do
fortalecimento de suas organizações de classe, como a
FIESP, prbCU~am aumentar sua participação na formulação das
politicas econômicas. Sua ideologia ~ o liberalismo econo
mico e politico, defendem a livre iniciativa e a valoriza
ç âo do lucro. São "nacionalistas pragmâticosJl

, querem a
primazia do capital nacional sobre o capital estrangeiro,
que deve ser controlado e posto a serviço da expansao do
capital nacional. Opõem-se ã intervenção do Estado em sêto
res produtivos e são contra o "gigantismoll das empresas es
tatais.
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Este grupo pode ser desdobrado basicamente em
tris frações. Existem aqueles industriais mais dependentes
do Estado, como os setores de bens de capital e bens inter
mediãrios; aqueles ligados ao capital estrangeiro, com os
setores de autopeças e eletroeletrõnica; e aqueles dos se
tores mais tradicionais e mais competitivos onde predomina
o capital nacional, como a indGstria t~xtfl, de calça~os e
aldumas ãreas de alimentos.

Tambim compoem a el!ite que sustenta o Governo
Sarney; tim grande peso polTtico e defendem reformas poli
tico-institucionais e econõmicas, que viabilizern a moderni
zação e o aprofundamento do capitalismo no paTs. Estão
aglutinadas em torno dos partidos POSo PFL e PTB.

iii) Intermediários Financeiros

Ligados ao capital bancãrio nacional, propriet~
rios de grandes conglomerados financeiros. Tim suas ativi
dad~s extremamente controladas pelo Estado, e sio ~ortanto
dependentes das decisões de polTtica econõmica do governo.
Foram os grandes beneficiãrios do regime militar e das PQ
lTticas econõmicas implementadas, ou seja, expandiram seus
lucros em conseqtlincia das distorções do modelo econõmico,
como a dTvida interna e externa, o d~ficit pGblico, a cor
reção monetãria, as altas taxas de juros e a inflação.
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Tiveram grande peso polltico nos governos ante
riores, participando das decisões de polltica econ6mica,
na medida em que se constitulam instrumentos das pollticas
do governo na area monetãria e fiscal.

Com o desgaste do regime militar e o question!
mento do modelo econ6mico, por estarem diretamente vincul!
dos e compromissados com a antiga classe dominante, t~m hQ
je sua imagem desgastada diante dos vãrios grupos sociais.
Em relação aos empresãrios industriais, t~m ãreas tradicio
nais de conflito, como, por exemplo, na questão dos nlveis
das taxas de juros.

No governo Sarney, estão com peso polltico redu
zido, mas integram o pacto polltico formado atravis da Ali
ança Democrãtica. Seus interesses estão representados nos
partidos PDS e PFL.

iv) Tecnoburocratas Estatais

Compõem oS es~alões superiores e intermediãrios
da burocracia estatal é, em especial, são os dirigentes das
empfesas estatai~. São estratos oriundos da classe midia
letrada, das frações dos pollticos profissionais (deput!
dos, senadores, prefeitos, governadores) e da corporaçao
militar.
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Tambem foi um grupo beneficiário do regime mili
tar, com a ampliação da intervenção do Estado na economia,
a expansao das empresas estatais e o modelo econ6mico con
centrador de renda. Defendem o papel do Estado com empre-
sário, a ampliação dos controles governamentais sobre a eco
nomia,e a polItica nacionalista de r~serva de mertado e
proteção a empresa nacional (privada ou estatal). Opõem-se
is polIticas contracionistas de corte dos gastos e investi
mentos publicos.

São fortemente articulados com os lIderes empr~
sariais, na medida em que representam os interesses destes.

Integram os grupos conservadores e têm peso po-
lItico significativo no gov~rno Sarney, na medida em que
s~ constituem numa força auxiliar dos capitalistas nacio
nais-agrários, mercantis, industriais e bancários.

v) Grupos Internacionais

Ligados as empresas industriais multinacionais
e ao s ba nco s in t erna c ;ona is. Seu s .int ere s se s são o s de. d ~
senvolver seus neg6cios no paIs, com garantias de retorno
de lucros, atraves de juros, dividendos e royalties. Dese
j am ., e n tão, um regim e po 1I t ico e stáve 1, com prom e t ido com o
sistema capitalista, independente de a ideologia ser mais
ou mesmo liberal, mais ou menos i direita.
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Se, no passado, foram ativos no processo de co~
solidação do. regime militar autoritirio, hoje reconhecem a
necessidade de um regime polltico democritico, para o pals
obter estabilidadepolltica e .dar continuidade aos acordos
econômicos com os capitais internacionais.

Se, por um lado, t~m menor controle das pollti
cas econômicas do Governo Sarney do que dos governos ante
rior~s, por out~o, ainda exercem significativa influ~ncia
sobre as decisões econômicas governamentais, na medida em
que o pals depende de divisas estrangeiras para pagar sua
dividi. via empr~stimos ou via exportacões.. "

são defensores do liberalismo econômico e poli
tico, contra a intervenção do Estado na "economia e as poli
ticas protecionistas de qualquer natureza (neoliberalismo).
O ponto de maior conflito com o Governo Sarney ~ o referen
te i reserva de mercado no setor de informitica, que consi
deram uma pritica IIdeslealll e IIdiscriminatória" com o capi
tal estrangeiro.

vi) Classes Populares

São os integrantes da parcela da sociedade civil
não-dominante, isto ~, não proprietirios de capital e fora
do clrculo do poder. Compõem-se de trabalhadores urbanos e
rurais, classes-medias, pequena-burguesia e seus intelec
tuais orgãnicos, frações da el~te cultural e intelectual.
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Constituem um conjunto amplo e heterogineo de
frações de classe, com maior ou men~r consci~ncia politica,
capacidade de organização, ou adesão â ideologia da elite
dominante.

Os setores de maior peso polTtic~ sao aqueles
com maior capacidade de organização, como os trabalhadores
urbanos e os profissionais liberais e intelectuais, como
os advogados e professores.

A sua maior influ~nciasobre as decisões polTt1
cas do Governo depende diretamente da sua capacidade de
mobilização e pressao.

Seus interesses mais imediatos sao demandas no
âmbito ecónõmico, como a maior participação na renda via
aumentos reais de salãrios; aumento e estabilidade no em
prego; alimentação, saüde, habitação e transporte mais aces
sTveis e baratos. E, em segundo lugar, vem as reinvindica
caçoes por liberdades democrãticas e maior participação P9
lTtica. Os partidos politicos que melhor representam estes
interesses são o PMDB e o PT.
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Quadro XXIX
BLOCO HISTORICO DA "NOVA REPOBLICA" - 1986

! r

SUPERESTRUTURA IDEOLOGICO-POLrTICA
SOCIEDADE CIVIL SOCIEDADE POLITICA

ICLASSE DIRIGENTE ( APARELHO DE ESTADO
EMPRESARIADO

TECNOBUROCRACIA ESTATAL
~J,.

IDEOLOGIA PODER EXECUTIVO
PODER JUDICIARIO
PODER LEGISLATIVO

Libera 1ismo x Intervenc i00 ismo ___ +Nacionalismo x Ioteroacionalismo FORCAS ARMADAS
Democracia Liberal Burguesa x • Marinha
Centralização Politica • ~~~~~~~~ica

.&, lLIBERAIS-PROGRESSISTAS

Ix ICONSERVADORES PARTIDOS POLrTICOS

! f
INTELECTUAIS ORGANICOS

LIDERES DIRIGENTES DE:
Associações de Classe
Sindicatos
Universidades
Meios de Comunicação

ESTRUTURA SOCIO-ECONOMICA

Agropecuaristas e Agroindustriais
Capitalistas Industriais
Intermediãrios Financeiros
Tecnoburocaratas Estatais
Grupos Internacionais
Classes Populares
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Quadro XXX
POSIÇDES POLITICO-IDEOLOGICAS DA CLASSE EMPRESARIAL

r\ QUESTOES ..

NACIONAI~ MOVIMENTO CAPITAL INTERVENÇl\O POLITICAS INST ITUIÇOES
SEGMENTOS DA . :\ SINDICAL JURTDICO_ CONST ITIJIçl\O REFORf1A ,
CLASSE EMPRESARIAL' ESTRANGEIRO DO ESTADO ECONOMICAS POLITICAS AGRARIA 1

I
SINDICATOS i• NAC IONALI SMD • INTERVENÇl\O CONTRA • PARLAf1ENTARISMO • MANUTENÇl\O DE • CONTRA AATRELADOS
AO ESTADO • RESTRIÇOES REGULADORA E CORTE NOS OU REGIME COM O ISPOS ITIVOS REFORMAAO CAPITAL ESTIMULADORA INVESTIMENTOS MECANiSMOS LEGAIS QUE AGRARIA !LEGISLAÇAo ESTRANGEIRO AO CAPITAL POBLICOS INSTITUC IONAI S RESTRINJAMRESTRITIVA NACIONAL DE CONTROLE O ACESSO • DEFESA DO
QUANTO A RESERVA DE ESTADO COMO INFtACAo PELA ATUAL DAS CLASSES DIREITO A
GREVES E MERCADO EM INVESTI DOR, DESCONTROLADA CLASSE POPULARES PROPRIEDADE
MOVIMENTOS SETORES COMPRADOR E • POL TTICAS DE DOMINANTE AO APARELHOEMERGENTES ECONSERVADORES REIVINDICATORIOS ESTRATEGICOS GERADOR DE RENDAS • RESTRIÇIlO'DOS DE ESTADO
NEGOCIAÇOES PROTECIONISMO DEMANDA A F A V O R CANAIS DE E QUE
SALARIAIS NO COMERCIO TOLERANCIA AO MANIFESTAÇAO REPRIMAM

• INCENTI VOS AO MANIFESTACOESCENTRALIZADAS INTERNACIONAL GIGANTISMO DAS CLASSES POPULARESE INTERMEDIADAS DAS ESTATAIS CAPITAL POPULARES
PELO ESTADO NACIONAL
E SINDICATOS • SUBSIDIOSESTIMULOS A

EXPANSAo
DEMANDA

• SINDICATOS • INTERNACIONALI- • ANTIESTATIZACAo CONTRA INSTITUCIONALI • ELIMINAÇAo • ACEITAÇAoAUTONOMOS lAÇA0 -PRIVATIlACIIO • POL ITICAS DE lAÇA0 DO DOS DA REFORMA
· TOLERANCIA • ASSOCIAÇl\O E EMPRESAS RENDAS ESTADO DE DISPOSITIVOS COMAs CENTRAIS COOPERAÇl\O ESTATAIS • FINANCIAMENTO DIREITO DE EXCECIIO CRIT(RIOS
SINDICAIS • LI BERALI SMO INTERVENÇAo O(FICIT POBLI co • ABERTURA DE • REFORMAS E RESTRITA

• LEG~SLAÇAo SEM NO COMERCIO APENAS COM AUMENTO CANAIS DE LIBERALI lANTES AOS CASOS
LIBERAIS RECEITA REPRESENTACAO NO AMBITO DE EFETIVACARA TER • RESTRIÇOES REGULADORA E OCIOSIDADEREPRESSIVO E LIMITADAS DISCIPLINADORA TRIBUTIIRIA PARA AS LEGAL,PROGRESSISTAS MENOS RESTRITIVA • ALTAS TAXAS CLASSES INSTITUC IONAL• RESERVA DE CONTRA POPULARES E POLITICOINTERMEDIACAO DO MERCADO MAIS CENTRAL IlAÇIlO JUROS

ESTADO EM LIMITADAS A DAS DECISOES • INFLAÇAo • DEMOCRACIA
SITUAÇOES DE SETORES E EXCESSO DE DESCONTROLADA REPRESENTATIVA
IMPASSE EMERGENTES ONDE RESTRIÇOES A F A V O R

• NEGOCIAÇOES NIlO HA NECESSI- • LIVRO JOGO DAS • INVESTIMENTOSDADE DEDESCENTRALIZADAS CAPITAL FORÇAS DE POBLICOS EM• RECONHECIMENTO ESTRANGEIRO MERCADO INFRA-ESTRUTURADO DIREITO • ESTIMULOS AA GREVE EXPANSIIO
DEMANDA
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5.3. PROVÁVEIS CENÁRIOS FUTUROS

Com base nas concepçoes do bloco histórico de Gramsci,
elaboramos, de modo sint~tico, os provãveis cenãrios futuros do
panorama sócio-polTtico brasileiro dos próximos cinco anos, com
suas implicações nas tend~ncias emergentes dos padrões de decisão
e implementação da estrat~gia empresarial.

No panorama sócio-polTtico brasileiro dos próximos cin
co anos, o cenãrio provãvel deverã oscilar entre uma das duas for
ças em jogo: as forças conservadoras, representadas pelo PDS e
PFL e as forças liberais-progressistas, aglutinadas no PMDB, PTB
e segmentos liberais do PFL.

A hegemonia de uma ou outra destas forças implicarã ce
nários distintos no âmbito polTtico-institucional eeconômico-so
cial. E esta hegemonia estarã sendo decidida a partir dos result~
dos das-eleições de novembro de 1986 para Governadores e para os
representantes da Assembl~ia Nacional Constituinte.

As forças conservadoras têm, como projeto polTtico, a
chamada "modernização conservadora", isto ~, a implementação de
reformas polTtico-institucionais que reduzam o grau de arbitrari~
dade.e imprevisibilidade das decisões polTticas do Governo, esta
belecendo canais de maior intervenção e controle por parte dos re
presentantes destes grupos conservadores. Isto porque a "falta de
procedimentos claramente definidos de participação na tomada de
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decisões cria um elemento de arbitrariedade e 'imponderabilidade
extremamente desconfortável para o capitalismo privado" (M. Her
mfnia T. Almeida.:1981). Assim. a tend~ncia ~ de uma centrali
zaçao das decisões polfticas e um reduzido fortalecimento dos ca
nais e organismos de representação e participação dos outros gr~
pos sociais. isto e. trabalhadores e classes m~dias.

No âmbito polftico-institucional. as reformas serao es
tabelecidas atrav~s da Assembl~ia Constituinte. A posição conser
vadora. se for hegemônica. deverá conformar um regime polftico que
dificulte as chances de maior participação e intervençãD das clas
ses populares. Como exemplo. discute-se hoje a adoção de um siste
ma misto de governo, um tipo de presidencialismo parlamentarista.
onde o presidente seria eleito pelo voto direto e deteria poderes
especfficos de chefe de Estado e chefe de Governo. mas dividiria
a função de governar com um primeiro-ministro indicado pelos pa~
tidos majoritários com representação no Legislativo.

No âmbito das decisões de polftica econômica, a posição
conservadora significará o privilegiamento do grande capital. na
cional ou estrangeiro, privado ou estatal. Isto quer dizer aado
ção de polfticas que direcionem os investimentos estatais para
grandes projetos na área energ~tica (energia eletrica e nuclear;
petróleo e álcool). na área da industria de base (bens de capital
e bens intermediários, insumos e materias-primas industriais). na
agricultura de exportação. no comercio exterior (estfmulos a ex
portação e redução de barreiras ã importação) e nas industrias de
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tecnologia de ponta.

Nas 4uestões relativas a reserva de mercado, por exem
plo, tenderão a manter o principio basico da lei, mas com maior
flexibilidade e abertura para a atuação do capital estrangeiro. 50

bre reforma agraria, a posição conservadora tendera a reduzir a
limites minimos as ações de desapropriação e de assentamento dos
grupo de trabalhadores agricolas, direcionando-as para as areas
de propriedade do Estado e el iminando as intervenções nas grandes
propriedades privadas.

Na area social, as reformas conservadoras tenderão a
ocorrer em setores que atendam algumas demandas basicas reivindi
cadas pelas classes populares, sem, no entanto, mudar significat!
vamente o quadro de marginalização e empobrecimento destas cama
das. O discurso populista, enquanto dirige a atenção para desp~
sas publicas nas areas de saneamento, habitação, educação e sau
de, não se compromete a mudar as bases da distribuição de renda,
por exem~lo, ou da incorporação destas camadas populares na esfe
ra do consumo de ben's ati hoje acessiveis apenas ãs camadas me
dias e altas da população.

Na area trabalhista, as concessões a nivel salarial e a
nivel de maior participação politica dos sindicatos dos trabalha
dores tenderão a ser bastante limitadas.

Por outro lado, as forças liberais-progressistas, se he
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gemõnicas, tenderão a privilegiar reformas politico-institucionais
que descentralizem o processo de tomada de decisões politico-ec~
nõmicas e fortaleçam os canais de representação dos .diversos gr~
pos sociais. Isto não quer dizer que tambem não se estabeleçam me
canismos de controle das instituições politicas por parte das
atuais camadas dirigentes. Se, por um lado, estas forças liberais
progressistas defendem um regime de democracia representativa do
tipo norte-americano, por outro lado, não pretendem abrir maior
espaço para a intervenção das organizações de representação polI
tica dos grupos de centro-esquerda ou de esquerda, como aquelas
representadas pelos partidos POT e PT. Pretendem uma situação p~
litico-institucional de IIconvivencia civilizadall

, isto e, atole
rincia da existencia dos representantes das camadas populares na
esfera das decisões politico-econõmicas, desde que não desestabi
lizem o maior controle por parte das camadas dirigentes. Reconhe
cem a necessidade de desenvolvimento de um sistema partidário pl~
ralista livre e competitivo, que seja a base da legitimidade do
Poder. No entanto, as regras do jogo pOlitico, estabelecidas p~
los partidos majoritários e representantes das camadas dirigentes,
deverão ser mantidas e respeitadas pelos partidos minoritários das
camadas populares.

No imbito das questões econõmico-sociais, as reformas a
serem implementadas tenderão a ampliar as concessões em favor das
camadas populares. O que significa maiores avancos n~ reforma agr~
ria, na am~liação dos salfios reais e na distribuição de renda.
Medidas efetivas de pOlitica econõmica tenderão a ser adotadas na
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direção de incorporar mais camadas sociais na esfera do consumo,
especialmente em setores bãsicos como alimentação, habitação, edu
caça0 e saGde. Investimentos p~blicos tenderão a ser aiocados em
areas voltadas para o mercado interno, como os produtos agrTcolas
e os serviços urbanos. Na ãrea de polTtica industrial, tamb~m se
privilegiarã a capacitação tecnológica das empresas privadas na
cionais, dos setores considerados socialmente prioritãrios (t~x
til, alimentos, agricultura, transportes, etc.) o~ estrategicame~
te relevantes (informãtica, energia, petroquTmica, quTmica fina,
etc.). Faz parte da nova polTtica industrial proposta pelo gove~
no um programa de nacionalização, para garantir o apoio prefere~
cial às empresas de efetivo controle nacional, com medidas como
os incentivos para a importação de equipamentos que atendam as ne
cessidades de modernização e capaciatação tecnológica.

A posição liberal-progressista em relação ao capital e!
trangeiro tenderã a ser menos flexTvel nas questões estrat~gicas-
chave, como a reserva de mercado para a informãtica ou a quTmica
fina, mas, por outro lado, priorizarã uma atitude de negociação e,
portanto, de concessões, quanto a questões como menor protecioni!
mo no com~rcio internacional, maiores estTmulos à entrada de caP2
tais estrangeiros para investimentos em setores onde existam limi
tações de capital ou tecnologia nacionais. Ou seja, existe uma
forte corrente contra a posição de xenofobia em relação ao capital
estrangeiro, como expressou o consultor-geral da Re piibl i c a : 110

Brasil tem de ser um paTs aberto ao capital estrangeiro, desde que
isso seja regulado pelos interesses nacionais. Sem xenofobia, -e
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c la ro " (Jornal da Tarde, 11/7/86).

Entre as virias reformas anunciadas pelos representa~
tes das correntes liberais-progressistas, o que se verifica e uma
tendência de liberalização e modernização dentro de limites bem
estabelecidos, os quais são fixados para não alterar as atuais re
gras do jogo.

Como ex~mplo, a reforma sindical idealizada ê a de um
"sindicalismo responsivelll

, que, enquanto IIporta-voz de determina
da parte. da coletividade", necessariamente mais politizada, nao
pode deixar de respeitar as regras do jogo, IIdescumprindo amanhã
aquilo com que concordou hojell

• Ou seja, rejeita a situação assim
de scr ita po rum re pre se n ta n te da c 1 a s se d ir ige nte: 11 E comum o a co r
do ou convençao coletiva de trabalho serem assinados em um dia,p~
ra que a greve venha a eclodir logo a seguir, tendo como press~
posto a alteração substancial daquilo que havia sido pactuado 11

(OESP, 7/8/86).

Independentemente da hegemonia polltica das forças con
servadoras ou li~erais-progressistas, pode-se antever a evolução
do movimento sindical brasileiro a partir do confronto entre as
lideranças sindicais e as lideranças patronais, dentro dos limi
tes que cada uma destas forças esti disposta a estabelecer, de mo
do a minimizar suas perdas.

Da parte das lideranças sindicais, seus limites oscilam
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entre, de um lado, o acirramento dos conflitos através de pos!
ções inflexTveis q~anto ãs reivindicações consideradas fundamen
tais, como a reforma agrâria, a jornada de 40 horas e o direito ã
greve; de outro, a uma posição de negociação, cedendo em alguns
pontos para ganhar em outros, desde que não tenha que abrir mao
de sua liderança 'e capacidade de mobilização das bases.

Da parte das lideranças patronais, seus limites oscilam
entre uma inflex·ibilidade na concessão de aumentos salariais, en
tre outras reivindicações, e uma posição de negociação, desde· que
nao tenha de abtir mão das taxas de lucratividade e rentabilidade
julgadas necessârias para remuneração do capital e do risco dos
negocios.

Entre estas posições, ambos os contendores sabem que a
radicalização para um dos lados além dos limites aceitiveis, leva
ra o opositor a tomar medidas também de radicalização, que, ao fi
n~l, serão mais prejudiciais do que uma posição de meio-termo, on
de não se ganha tudo, mas também não se perde tudo.

Diante deste quadro, é de se esperar que, por temerem
os prejuTzos decorrentes do acirramento dos conflitos ou da "dete
riorização das relações capital-trabalho", tanto sindicalistas
quan t o empresârios tenderão a encontrar posições de meio termo, que
exigirão concessões de ambas as partes. Como bem analiso~ Francis
co de Oliveira (1985), IInovas lideranças empresariais surgiram no
transcurso da abertura polTtica, com atitude mais aberta e
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ciadora no terreno das relações trabalhistas, capaz de compree~
der a inevitabilidade desse fen6meno e privilegiar a negociação
em. detrimento do apelo ao uso da coerção governamentalll

•

Dentro do quadro referencial gramscista, podemos sinte
~izar a posição 'dos grupos conservadores como aquela que defende
a primazia da sociedade politica sobre a sociedade civil, situa
çao em que o controle social deverã ser feito predominantemente
com base na força, atravis do aparelho coercitivo de Estado; onde
a dominação politica i de carãter autoritãrio, permitindo-se ap~
nas alguns compromissos e concessões que dêm aos grupos populares
a ilusão de participação politica e de benificios econ6micos. A
posição dos grupos liberais-progressistas i contrãria, ã medida
que defende a primazia da sociedade civil sobre a sociedade polI
tica, com um sistema de dominação hegem6nico politica e ideolog1
camente, isto i, com base simultaneamente no consenso e na força.

As eleições de novembro de 1986 para os Governos Esta
duais e a Assembliia Nacional Constituinte sao decisivas para a
conformação das forças s6cio-politicas, em favor do segmento co~
servador, de direita (PDS) e centro-direita (PFL), ou do segmento
d@s moderados e liberais progressistas (PMDB, PTB), ã medida que
~ao bastante reduzidas a curto prazo as possibilidades de hegem~
nia dos grupos de esquerda (PDT, PT, PCB).

A correlação de forças sõcio-politicas atual tende a in
dicar a conformação de uma Assemblêia Constituinte de perfil con
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servador, especialmente nas questões político-institucionais, re
ferentes aO controle do aparelho de Estado e das instâncias de de
cisão e comando político. Os estudos e propostas que a Comissão
Provis5ria de Estudos Constitucionais presidida por Afonso Arinos
vem desenvolvendo reforçam a expectativa de uma 'Constituição
conservadora ou IIpatrimonialistall

, como a chamou um editorialista
do jornal O Estado de São Paulo (OESP, 7/7/86). Por outro lado,
tende a ser liberal nas questões relativas a direitos humanos, por
exemplo, contra medidas discriminat5rias ou repressivas diante de
divergências ideo15gicas e outras.

Em síntese, a anâlise das forças limitantes e desenca
de a do r a s do pro ce s so a tua 1 de t r a n s içã o ne g oc ia da, p a r a a re demo
cratização da sociedade brasileira deve considerar os focos de
terisão entre os vârios grupos sociais e, tambêm, os elementos es
truturais que condicionam a evolução progressiva ou regressiva da
sociedade, conformando o campo das possibilidades concreta~ para
a ação dos agentes em jogo.

Neste sentido, podemos identificar os seguintes fatores
e s t r u t u r a is na d in â.mica e c o nÔm ic o,:'P o 1.ít ic a b r a s i1e ir a a tua 1 :

Oligapolização e internacionalização da economia brasileira.
· Dependência de capital e tecnologia estrangeiros.
· Gigantismo e hipertrofia do aparelho estatal.

Heterogeneidade e fragmentação da estrutura social.
· Baixo nível de mobilização e politização das camadas populares.
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o Grande poder de influência do aparelho ideológico do Estado (Es
colas, Meios de Comunicação de Massa, etc.).

• Ideologia conservadora de segmentos expressivos das classes di
rigentes (empresãrios, militares e intelectuais orgânicos).

Assim, os prov~veis cenãrios futuros para a sociedade
brasileira no periodo 1986-90 deverão ter uma conformação em tor
no dos seguintes fatos:

Atendimento por parte do governo das demandas sociais priorit~
rias: alimentação, educação, saude, habitação e transporte.

· Politicas de fortalecimento do -c ap i t a l privado nacional em â re a s
estrategicas e de tecnologia de ponta.

· Favorecimento do comercio internacional, com politicas de redu
ção de atrito com principais parceiros internacionais, mas que
possibilitem a competitividade brasileira no exterior.

· politicas de nacionalismo pragmãtico em relação ao capital es
trangeiro, que favoreçam investimentos estrangeiros no pais.

· Medidas de pOlitica econômica que possipilitem o crescimento au
to-sustentado do pais, sem agravar o problema da divida externa.

· Liberalização juridico-institucional, que amplie os canais de
representação e participação dos vãrios grupos sociais, sem que
sejam afetadas as atuais regras do jogo, isto e, a preservaçao
do controle sócio-politico por parte da atual classe dirigente.
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6. CONCLUSÕES

Desde a revolução industrial no século XVIII, o proce~
so de gestão estratégica de negócios vem sendo sucessivamente de
safiado a encontrar soluções para problemas distintos, como a ra
cionalização da produção, os conflitos nas relações de trabalho,a
estrutura organizacional, a integração sistêmica entre
operacionais autõnomas, etc.~

unidades

A partir da década de 1950, os problemas relativos ao
ambiente externo passaram a ganhar prioridade em relação as que~
tões de eficiência interna, representando um grande desafio gere~
c ia 1 •

r neste contexto que surge a concepçao de planejamento
e gestão estratégica, como o processo de adaptação ativa e criat~
va da empresa a um ambiente em continua e rãpida mutação. Simult~
neamente, são desenvolvidos diversos modelos e técnicas de plan~
jamento estratégico, como instrumento operacional para auxiliar
os dirigentes empresariais nesta tarefa.

Com a IINova Republicall
, as condições econômico-polit~

cas da sociedade brasileira passam a ser estabelecidas em -param~
tros qualitativa e estruturalmente distintos daqueles da década
anterior, exigindo das empresas novos padrões gerenciais.
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Partindo destas considerações, o presente estudo objet~
vou identificar a problemática estratégica emergente das empresas,
sob a õtica dos dirigentes empresariais, e os meios utilizados p~
ra enfrentarem tal problemática. De modo especial, interessou-nos
pesquisar as caracteristicas dos processos de planejamento estra
tégico formal e a sua efetividade em captar a dinâmica ~mbiental.

A pesquisa e as entrevistas com os dirigentes,- empres~
riais possibilitaram concluir, a respeito do processo de gest~ es
tratégica dos negõcios, os seguintes aspectos:

i) Predominância de processos form~is de planejamento estratég~
co, que enfatizam as variáveis quantitativo-financeiras e a
descrição factual dos aspectos econ6mico-politicos.

ii) Reduzida integração operacional dos staffs de planejamento
estratégico.

iii) Tomada de decisão baseada na intuição (feeZing) dos dirige~
tes empresariais, q~e obtim informações através de assesso
res, meios de comunicação e um circulo de relações pessoais.

Entre os principais problemas identificados situam-se:

i) Dificuldade de antecipação das decisões e açoes do Governo,
sendo este percebido como de ideologia de esquerda (ameaças
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de nacionaliiação, aversao ao lucro, etc.).

ii) D~vidas quanto ã estabilidade do processo democritico brasi
leiro e ã probabilidade de intervenção militar.

iii) Preocupação com o nTvel crescente das reivindicações
lhistas.

traba

iv) Necessidade de aumentar a capacitação dos dirigentes empres~
riais em apreender a dinâmica ambiental.

A anilise dos resultados mostrou que a açao govername~
tal é percebida pelos dirigentes empresariais como transcendendo
ã racionalidade e eficiéncia weberianas, ã medida que reflete a in
junção de diversas forças polTticas. Por outro lado, revelando
desconhecimento da verdadeira natureza das forças polTticas, os
dirigentes identificam um quadro polTtico-institucional incerto e
confuso.

Tais evidências nos permitem concluir que o processo de
planejamento e gestão estratégica de negócios, para apreender a
dinâmica ambiental, necessita de analisar a correlação de forças
sócio-polTticas subjacentes a este ambiente.

A anilise da correlação de forças sócio-polTticas da"N~
va RepGblica" deve partir da premissa de que o avanço miximo de
uma força antagônica é estabelecido pela sua própria divisão in
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terna a partir de determinados'li~ites, fazendo com que
ses antes convergentes paSsem a se tornar divergentes.

interes

No atual contexto brasileiro, entre os grupos consider~
dos opostos às empresas e vistos como "esquerdizantes/estatiza~
tes", poucos ~dvogam uma opção para a economia brasileira fora da
livre iniciativa, nem mesmo pensam eliminar as empresas multina
cionais. Não é através das declarações e posições ideológicas de~
ses grupos que se deve chegar a conclusões acerca do modelo econ6
mico que vira a ser adotado, mas através de uma analise das pe~
das e dos ganhos das diversas frações desses grupos em relação as
soluções de esquerda (socialismo, etc.).

A estabilidade de um regime democratico pressupoe que
os diversos grupos sociais tenham condições objetivas para defen
der seus pontos de vista e interesses, a partir do conhecimento
das posições e reivindica~ões dos grupos opositores. Somente atra
ves da compreensão intrinseca das posições contrarias sera poss!
vel conquistar a hegemonia. Esta implica abrir mão de uma posição
que era inegociavel a priori, dentro de um contexto~ para redefi
nir o próprio problema inicial, em termos de novas alternativas de
açao. A própria dinamica da realidade e a pratica dos conflitos
diarios levarão os diversos grupos sociais, de maneira mais ou me
nos dolorosa, a atingir uma posição de meio termo.

E dentro deste q~adro que se situa o pape"l dos sistemas
de anal ise estrutural, à medida que permitem traçar um quadro "r e
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ferencial, que defina os limites possiveis de açao prãtica de ca
da grupo social. Aqui insere-se a metodologia de Bloco Hist6rico,
que dã uma organicidade analitica aos variados acontecimentos do
momento brasileiro àtual.

A anãlise da dinâmica estrutural da correlação de for
ças s6cio-politicas jã é hoje bastante utilizada em Politica e em

/

Diplomacia, para a tomada de decisões estratégicas de longo alcan
ce.

Para superar a trãgica previsão de Balzac, de que "a 1 i-
berdade gera a anarquia, a anarquia conduz ao despotismo e o des-
potismo torna a voltar a liberdade", faz-se necessãrio que os di

:-

versos grupos envolvidos consigam dar um "salto de qualidade". Ou
seja, no momento atual, ap6s a experiência dos últimos 20 anos,
os diversos grupos sociais parecem conhecer os prejuizos pote~
ciais de qualquer tipo de radicalização, o que abre condições p~
ra um efetivo processo de negociação.

A questão fundamental do sistema de "empresa privada" e
de "livre iniciativa" é o fato de o desenvolvimento das forças
produtivas ser dependente do estimulo do lucro. Independentemente
da posição que se tome, contra ou a favor dos lucros, a verdade é
que as empresas, no seu conjunto, precisam ser capaxes de atender
as condições minimas exigidas pelosvãrios grupos sociais, de mo
do a manter o atual sistema econômico-politico.
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Em certos perTodos da evolução do capitalismo, especial
mente na sua origem nos paTses centrais, a realização dos objet~
vos da 'empresa foi convergente com o desenvolvimento orgânico de
toda a sociedade. A medida que a organização dos trabalhadores
tinha força para exigir maiores salãrios, as empresas reagiram,
aumentando a produtividade com a adoção de inovações tecno16gicas,
levando a um salto qualitativo em relação aos perTodos precede~
teso

Em outros contextos, devido ãs car~cterTsticas da forma
çao da economia capitalista, a realização dos objetivos empres~
riais não levou nem ã superação da sociedade agrãria tradicional,
nem a integração dinâmica desta.

Deste modo, o grande desafio que a "Nova Re píibl ic a " apr~
senta para as empresas não parece ser o questionamento da inicia
tiva privada em si, nem mesmo da participação das empresas multi
nacionais, mas sim o de encontrarem formas de atingir o objetivo
lucro que, concomitantemente, atendam a objetivos sociais mais am
plos.

o aspecto principal desta perspectiva ~ o de nao colo
car o confronto entre objetivos empresariais e objetivos sociais
no plano da ideologia ou da vontade dos agentes envolvidos. A cor
relação de forças da "Nova Re púb l ica " deixa claro que essa e uma
condição objetiva e inevitãvel, diante ,da qual as empresas terão
necessariamente de se adaptar.
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Como isto deverã ser feito? t claro que sem sair do
atual quadro referencial de anãlise ambiental o impasse permanec~
rã e aumentarão lias dores do partoll. Diante desta realidade, as
empresas necessariamente terão de redefinir seu padrão de atuação
quanto às estrategias globais e seus desdobramentos nas diversas
ãreas funcionais. E a conseqU~ncia futura deste processo e a de
que nem as empresas desaparecerão nem conseguirão manter os atuais
padrões de atuação.

Se os dirigentes empresariais nao adquirirem a capacid~
de de reciclar-se estrategicamente de maneira ãgil, entrarão em
inevitãvel desg~ste por forç~rem caminhos sem salda, sofrendo o
risco de serem substituldos por novas lideranças mais sintoniza
das com os novos tempos. A solução, então, e o· redirecionamento
das polfticas de investimentos das empresas, nas areas ~e tecnolo
gia, automação~ recursos humanos, finanças, marketing, etc., de
modo a absorver os efeitos das novas condições econômicas, pollt!
cas e sociais do pals nesta decada de 1980.

A nlvel macro, este redirecionamento no âmbito empres~
rial levarã a uma reorientação da estrutura produtiva da economia
brasileira que permita, atraves de maior organicidade interna, o
atendimento de objetivos sociais mais amplos.

No caso das empresas multinacionais, as ger~ncias das
·subsidi·ãrias serão pressionadas para atender os objetivos locais,
em lugar de simplesmente executar os objetivos da matriz defini
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dos a priori, e passarao a ter uma influencia maior na formulação
das estrategias da corporação a nive1 mundial.

t dentro deste quadro que se situa a economia mundial,
onde as re1a~ões entre os paises centrais e os perifericos tende
rão a adquirir maior organicidade, ã medida que as estrategias gl~
bais serão mais influenciadas pelos interesses e demandas regi~
nais. Simultaneamente, a crise financeira internacional, decorre~
te do alto endividamento dos paises perifericos, levara ã emergê~
cia de um novo padrão de ordenamento das relações entre paises.

Ja as empresas nacionais, pressionadas a exportar para
realizar sua capacidade produtiva e expandir seus lucros, sofre
rão competição internacional e, conseqüentemente, tenderão a for
mu1ar estrategias que considerem o contexto mundial. Mesmo as e~
presas restritas ao mercado interno necessitarão de se ajustar aos
padrões competitivos internacionais, dado o avançado grau de in
.ternaciona1ização da economia brasileira.

Neste sentido, a correlação de forças sôc to-po lIt í cas subj~
cente ao bloco histórico da IINova Repub1icall estabelece novos li
mites ao desenvolvimento empresarial nos próximos anos. O fato de
os tradicionais sistemas formais de planejamento estrategico nao
estarem captando a nova dinamica econõmico-po1itica, apesar de
os dirigentes empresariais estarem sensibilizados neste sentido~
não impedira que as empresas, de modo mais ou menos doloroso,ajus

. -
tem-se a esta nova dinâmica. A própria pratica cotidiana, ..~,.o pr~
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cesso de ensaio e erro, levara a novos ajustes. Evidentemente, um
sistema de analise, que permita conhecer de maneira objetiva, sem
exageros ou subestimas, as forças contrarias em jogo, possibilit~
ra uma ação ou negociação mais efetivas por parte das empresas,
reduzindo o 5nus do processo de ajuste.

Neste contexto, a analise da dinâmica das forças socio-
políticas, como exemplificada no sistema do bloco historico, se
incorporada aos processos formais de planejamento estratigico, re
presenta um salto qualitativo, permitindo ãs empresas:

i) Estabelecer quadros de referincia/cenarios futuros para bali
zar suas 'políticas de investimento.

ii) Reciclar os ex~cutivos de linha para capacita-los a entender
os novos padrões de atuação exigidos na "No va Re p íib l icall(*).

iii) Subsidiar a formulação da estratigia da matriz das multina
cionais sobre os novos padrões de atuação exigidos pelas con
dições latino-americanas.

iv) Tornar claras, para os diversos grupo~~ociais, as posições
defendidas pelas empresas, de modo a subsidiar o processo de
negociação

(* ) Na ocaSlao da elaboração deste estudo, Luis Eduardo Potsch defe~d~ tese de
Doutorado sobre o IIConteudo dos Programas de Treinamento Estrateg,co-Gere~
cial para Executivos da 'Nova Republica'lI.
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t dentro deste quadro que vemos a utilidade de incorp~
rar a ampla produção acadêmica brasileira na ãrea de Ciências So
ciais, que vem desenvolvendo estudos sobre a realidade do pais,
dentro do quadro referencial teórico aqui exemplificado.

Em sintese, na "Nova Re p iib l ica " a gestão estratêgica dos
negócios te rã carãter cresxentemente pOlitico. Não no aspecto de
Zobby ou manifestações publicas, mas de antecipar decisões que se
jam respostas efetivas ãs mudanças econ6micas, politicas
ciais da realidade brasileira atual.

e 50
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