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I.- INTRODUÇÃO

l.l.~ Apresentação do problema

Um rápido retrospecto histórico da economia .brasileira,
desde e principalmente, o ciclo do café, faz-se necessário para
compreender-se o sistema oligárquico-fundiário que dominou por qu~
se quatro séculos a gradativa transição de uma economia primário-
exportadora para uma economia que buscava substituir suas import~

çoes. \

A substituição deimportaçôes no Brasil, iniciada por
volta de 1930, t.eve sua consolidação somente com a crise cafeeira
e com a II Guerra Mundial, pois a enraizada ideologia agro-export~

..

dora dificultava a implantação de qualquer atividade fabril ou in
dustrial.

Inicialmente, a industrialização brasileira foi defendi
da pelos nacionalistas, que apenas aceitavam o processo com recur
sos próprios, isto é, nacionais. Contestava-se, tanto a entrada de
capitais estrangeiros como a estatização da indústria .•

No entanto, hoje, o Brasil apresenta-se como um país ex
tremamenteimportante no contexto das nações, principalmente, do
mundo ocidental. País importante, pois dispõe de um potencial mer
cado consumidor, farta mão-de-Obra, ainda não especializada, escas
sos recursos tecnológicos e decapitaI e um regime político
vel aos interesses do capital estrangeiro.

está

Aliam-se a esses fatores, outras condições, tais 'como:
dimensões territoriais continentais; riquezas naturais imensurá
veis e grande disponibilidade de terras agricultáveis. Tudo isso
determinou ao Brasil uma enorme vocação para receber o capitalismo
industr ial e financeiro internacional, já a partir do século XIX.
Com o início do governo Juscelino, e mais tarde, a partir de 1967
principalmente, o Brasil constituiu-se uma ótima e irresistivelatra
ção às investidas das empresas estrangeiras.

Nos últimos dezessete anos, acentuou-se o processo de
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desnacionalização da economia brasileira, além de uma estatização
crescente de diversos outros setores de produção. Fatores esses

que estão diretamente relacionados co~ a descul turalização do povo
brasileiro, perda crescente de suas divisas, divida externa' altís
sima, processo inflacionário incontrolável, dependência tecnológ.!.
ca, 'financeira e econômica quase que total, concentração exagerada
da renda e uma concentração ainda maior no processo decisório do
país, em função de um sistema político totalmente centralizado.

1.2.- Objet\vo do trabalho

o objetivo deste trabalho é o .de,inicialmente, caracte '-
rizar o processo industrial brasileiro, procurando detectar as for
ças propulsoras eas forças restritivas que agiram sobre o proce~
so e suas distorções, ocorridas pela dependência econômica a outros
países mais desenvolvidos e, também, pelo próprio modelo adotado.

Abordando-se o aspecto político-econômico, principalmeg
te da década de sessenta,procurar-se-á demonstrar, dado o direci2,
namento da economia brasileira, a .posição industrial recente, onde
a maturação das indústrias de bens de consumo duráveis contrasta

com uma certa debilidade das indústrias de bens de capital.
Deve-se ressaltar, nesse período, o comportamento dife

renciado da economia brasileira a partir da crise energética que
trouxe, não só para o Brasil, mas para todo o mundo .'industrial,

~ ..-problemas de complexas e difíceis soluções. Talvez esse novo desa
fio, gerado pela crise energética, possa ser um novo impulso ao de
senvolvimento da humanidade e, consequentemente, o início de um no
vo ciclo econômico.

, '

Posteriormente, este trabalho procurará tecer algumas

considerações sobre a participação das empresas mul tinacionais no
Brasil. Analisando-se o papel dessas empresas no mundo ocidental,
buscar-se-á determinar quais as influências das mesmas junto ao Es
tado e daí , a determinação das contribuições dessas empresas para

o desenvolvimento dos países em subdesenvolvimento • Aqui deverão
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ser ressaltados outros pontos de grande importância: o desequi1!
brio e a dependência que são gerados pela mu1tina~iona1 no proce.ê.
so industrial brasileiro; a asfixia das'pequenas e médias empr~
sas no processo produtivo; a dependência da sociedade brasi~eira;
a influência das grandes empresas ,mu1 tinaciona1 ou estatal, no
poder político, bem como nos sistemas social e educacional brasi
Le í ro •. 1

Ao final do presente trabalho sao anexadas algumas in
formações que lhe serviram de apoio, a bibliografia consultada,

bem como algumas deduções e considerações a respeito do mesmo.
\

1.3. - Procedimentos e metodologia

Sobre o tema estudado, procurou-se, através de pesquisa
bibliográfica, elementos que propiciassem adquirir algumas idéias
básicas sobre o assunto, de tal forma que facilitassem, posterio~
mente, empreender novas pesquisas. Assim, foram destacados alguns

postos.

aspectos que pareceram fundamentais para o estudo em questão:
- retrospecto histórico;
- visão panorâmica e evolutiva do processo de industria

1ização no Brasil; e,
- fundamentação teórica e lógica do tema, tendo por ob

jetivo expô-lo e comprová-lo dentro dos limites pr~

Levantadas as informações bibliográficas, passou-se a
levantar dados estatísticos que completassem aquelas informações.
Dessa forma, foram visitados órgãos como: CACEX, BANCO CENTRAL,
BANCO DO BRASIL, I.B.G.E.,F.G.V. e FEDERAÇÃO DAS INDOSTRIAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO. Além disso, foram consuitados dados estatís
ticos existentes em dezenas de publicações pertinentes ao tema.
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II.- VISÃO PANORÂMICA E EVOLUTIVA

2.1.- Considerações preliminares

A retirada da Família Imperial Portuguesa e a sua vinda
para a colônia, trouxe mudança substancial no panorama social e
ecopômico do Brasil, implicando em um fim ao sistema colonial, pa~
sanao-o à categoria de Reino Unido. Aaberturá dos portos às na
çõe~ amigas estimulou o comércio e a indústria. O tratado de 1810
com a Inglaterra significava a entrada de manufaturas inglesas a
baixo preço, prejudicando sobremaneira a nossa incipienteativida
de artesanal a nível de total estagnação.

\ . ..

Após a independência do Brasil, em 1822, e o
reconhecimento inglês, em 1844., forçou-se a extinção dos
Comerciais, inclusive o tratad9 com a Inglaterra de 1810.

posterior
.Tratados

No final do século XVIII,coincidindo com o final do p~
ríodo colonial e com o declínio da extração de ouro,estava em de
senvolvimento o cultivo do algodão, ainda que em pequena escala.

Devido à Revolução Industrial na Europa, já em 1760, o
Brasil fizera sua primeira exportação de algodão para a InglateE
ra, pois visava-se, entre outras coisas, a "mecanização dos proce~
sos manufatureiros da indústria têxtil e a substituição da lã pelo
algodão ••• entre 1780 e a metade do século XIX, o consumo anual
do algodão nas fábricas inglesas aumentou de 2.000 toneladas para
cerca de 250.000 toneladas" (1).

Em 1860, O valor das exportações brasileiras desse pr~
duto, .representavam 57% da produção nacional. Este crescimento de
veu-se, basicamente, à estagnação da produção algodoeira america
na, ocorrida pela Guerra da Secessão. As exportações registraram,
assim, os seguintes números (2):

ANO QUANTIDADE (toneladas

1800 11.000
1860 22.00 O
1870 44.000
1874 78.000

FONTE: R. Simonsen - Evolução Industrial no
Brasil e Outros Estudos - 1969 - pá-
ginas 270 e 271 •

-'.



005

Também, favorecido pela guerra com ~ Paragua~ iniciou
-se o processo industrial têxtil, principalmente para a produção
de sacaria e vestes.

"Um país como o Brasil, sem técnica própria e no qual,
praticamente não se formavam capitais que pudessem ser desviados
para novas atividades, a única saída que se oferecia no século
XIX \,parao desenvolvimento ,era o comércio internacional. Desen

\

volvimento com base em mercado interno só se torna possível qua~
do o organismo econômico alcança um determinado grau de complexi
dade, 'que se caracteriza por uma relativa autonomia tecnológica 11

\ .

(3) •

Além do algodão, outros produtos se desenvolveram, en
tretanto a nível de subsistên~la. Destaque-se o cacau no Norte, o
arroz no Rio de Janeiro e o tabaco na Bahia.

o café era considerado uma cultura de consumo domésti
co, quando foi introduzido no Maranhão, ainda no século XVIII.

Paralelamente, o mercado de açúcar tornava-se cada vez
menos promissor. Os ingleses eram abastecidos pelas colônias ant!,
lhanas, enquanto os Estados Unidos, substanciais compradores, es
tavam desenvolvendo sua própria produçã9na Luisiânia. Além do
mais, um novo produtor estava surgindo no mercado internacional:
Cuba, que desfrutava de fretes extremamente mais baixos que oBra
silo

2.2'.-A economia cafeeira

O grande problema brasileiro consistia em encontrar um
produto básico de exportação, em cuja produção entrasse a terra
corno fator predominante, pois era o único fator abundante no paf s;

Embora, no início de seu cultivo, era considerado um
produto para consumo doméstico, o café, iniciou sua expansão na
Região Sul do Brasil, por apresentar condições favoráveis de cul
tivo e produção em larga escala. O intenso consumo mundial do ca
fé, a partir do século XVIII, ocorreu pelo fato de ser apontado
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como estimulante mental. Na França, a capital mundial dos movimen
toscul turais-liberais, existiam centenas de "caf ês "; ponto de en
contro da burguesia descontente com a situação econômica e gove~
namental autoritária, e onde "extravasavam seus anseios ~ilbsófi
cos e econômicos" (4).

Outro fator de desenvolvimento da produção cafeeira
foi a decadência de um grande produtor: o Haití. Junte-se a isso

i
outros fatores, tais como a proximidade dos portos na Região Sul
brasileira, facilidade de transporte (a mula que anteriormente
era utilizada na expansão açucareira) e farta mão-de-obra (ociosa
com o declínio' da extração mineral) •

O café iniciou. seu ciclo em 1810 e desde então nao te
ve fase de interrupção, apesar de diversos fatores terem
tanto de forma positiva como negativa à sua cultura.

agido,

A prQdúção de café atendia as necessidades da economia
brasileira, pois utilizava a mão-de-obra liberada das minas epre~
tava-se à ocupação dos espaços liberados pela cana-de-açúcar. As
primeiras plantações foram feitas no litoral do Rio de Janeiro,

no inicio do século XIX.
A cultura cafeeira utilizava intensamente o trabalho

humano, porém, a um grau.baixo de capitalização, se relacionado
com a cultura açucareira, pois baseava ...se amplamente no fator ter
ra.

Entre 1830 e 1850, a produção brasileira de café quig
tuplicou, obtendo a hegemonia do mercado internacional. Esta pos!
ção foi favorecida pelo deslocamento da cultura no interior do Es
tado de são Paulo, em Campinas e Ribeirão Preto.

O Estado de são Paulo, principal produtor" de café, al
cançou os seguintes percentuais na produção total brasileira:

ANO PERCENTUAL

:f87'Ó 16
1880 20
1888 40

FONTE: R. Simonsen - Evolução In
dustrial no Brasil e Outros
Estudos - 1969 - págs~ 270
e 271.
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No decorrer do século, graves problemas oriundos da es

cassez de mão-de-obra foram sentidos~a economia cafeeira. A pr!
meira providência tomada foi a migração dos escravos da decadente
cultura algodoeira, do Nordeste. Mesmo assim, não foi totalmente
suprida a necessidade de"mão-de-obra para a economia cafeeira.

A possível transferência de trabalhadores de outros se
tor,esmenos produtivos para amenizar o problema, iria necessi tar
de muitos recursos, além de decidida cooperação da classe dos la
tifundiários. Isso não ocorreu e a solução seria fomentar uma cor
rente de imigra~ão européia, inicialmente frustrada p~la incomp~
tibilidade do sistema adotado ,tanto no transporte quanto no reg!
mede trabalho oferecido ao cQlono.

Enquanto "o preço do café melhorava e a cultura alg9.
doeira renascia, o problema de mão-de-obra exigia urgente soluçã~
quando, em 1870, o governo subsidiou os custos de tzanspxrtes dos
imigrantes destinados à cultura cafeeira -- corrente de imigra~
tes italianos, propiciada pelo desequilíbrio econômico decorrido
da unificação da Itália -- além de outras vantagens, tornando,
possível então, a entrada de colonos europeus no Brasil.

A partir de 1850, a economia, como um todo, favorecida
principalmente pelo café, já apresentava taxas de crescimento ace
lerado (5). No período de 1872 a 1900, a população das regiões
produtoras de café cresceu à taxa de 2,2%, muito superior à ou
tras regiões com outras culturas.

Após 1870, os embarques de café no porto de Santos do
"braram. Com as exportações aumentando em 341% e os preços do pro
duto em 91%, entre 1840 e 1890, deduz-se que a renda real gerada
pelas exportações cresceu a uma taxa anual de 4,5%.

O quadro a seguir, permite visualizar mais alguns da
dos desse período:
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REGIÃO % DA roPUIAÇÃo TAXA DE CREOClMEN TAXA DE CREOCI-
00 PAis '!O roruIACIONAL MENro DA RENDA

, PER CAPITA-

NORDESTE: aç~--------
car, algodão

t

e cacau 35 1,2 - 0,6
I -BAHIA: cacau-----

e fumo 13 1,5 -
SUL: pecuária 9 3,0 1,0

CENTRO: café 40 2,2 2,3
------
~~º~~:bor \ o."-
racha 3 2,6 6,2

T O TA I S 100. 2,0 1,5
, °'0

FONTE:---'Hei"tor---F.lima- História político-Econômica e Industrial
do Brasil - pág. 247 e Celso Furtado ..,.Formação Econômi
ca do Brasil - págsl" 146 a 149.

Nessa evolução econônica, está inserido o trabalho as
salariado, porém, a transição do trabalho servil a este sistema
"não tocou nos fundamentos da nossa economia agrária em sua parte
principal, deixando quase intacto o sistema fundiário colonial"

(6) •

Analisando-se o crescimento da produção do café, em re

lação à produção mundial, tem-se os seguintes dados:

ANO BRAS.IL _AMtRICA- !SIA/ÂFRICA •. TOTAL

1850 40% 20% 40% -- 100%
1875-80 50% 20% 30% 100%
1890-95 57% 32% 11% 100%

FONTE: Roberto Simonsen - Evolução Industrial do Brasil
e Outros Estudos - pág. 215

Nos dois últimos períodos, o café atingiu a maior alta
nos preços. O consumo mundial absorvia toda a produção que crescia
continuamente, permitida pelo progresso e enriquecimento da econo
mia americana e européia (7).

Em 1890-95, quando o Brasil detinha 57% da produção mun
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mundial, e no ano seguinte, 1896, quando as safras foram incremeg
"tadas em 100%, sobre a média do qUinquênio anterior, isto é, de

5,5 milhões de sacas com 60 kg., para 16,3 milhões de sacas, che
gando a atingir, em 1914, 22 milhões de sacas; os preços, contu

. .do,' começaram a declinar: em 1896 de 4,09 para 2,91 libras e em
l8~9 para 1,48 libras.

No início do século XX, um descompasso entre oferta e
procura começou a g.erar estoques cada vez maiores (8), e em fun
ção disso, surge o "Convênio de Taubaté", em 1906, com medidas

protetoras à prpdução ~.ao comércio do café (9).
Poderia, a essa altura, definir-se o Brasil como um

país atrasado, com um modelo>~rimário exportador, com uma popul~
ção crescente, principalmente devidoã emigração européia e com o
surgimento de, apenas, algumas pequenas indústrias de bens de con
sumo nao duráveis (tecidos, alimentos, cerveja, etc.).

Sem o apoio do poder central, já que sua posição favo
recia os comerciantes e industriais, na tentativa de um outro ti
po de expansão econômica, o governo do.Estado de são Paulo proc~
rou auxílio junto aos banqueiros estrangeiros, gerando condições
de adquirir o excedente de 10 milhões de sacas, que aliada à p~
quena safra de 1908/1909, possibilitou, posteriormente, o apoio
do Governo Federal a efetuar uma operação de vultoso financiamen
to que, com a .venda dos estoques adquiridos, teria um resgate pa~
latino. Até o início da I Guerra Mundial, 1914, esse mecanismo a~
segurou o equilíbrio do setor • Mas, em função do conf.Lí, to mundial
as exportações brasileiras caíram substancialmente, deixando de
proporcionar a necessária contrapartida para as importações de ma
nufaturas necessárias ao consumo i~terno e não fabricadas aqui.

Por outro lado, toda a força industrial dos paises en
volvidos é voltada para a produção bélica, enquanto a produção
de artigos de consumo civil é reduzida. Os preços, obviamente,
sobem rapidamente, pois:

a ,) a oferta de produtos civis diminui;
b.) a mão-de-obra para a fabricação de produtos civis



010
diminui;

c ,) os salários no setor aumentam; e,
d.) os custos de produção elevam-se.
Paradoxalmente os lucros industriais aumentam, princ!

palmente nos grandes monopólios, devido à constante elevação dos
preços e à grande produção com mercado certo: a bélica.

Como.consequência da guerra, as economias primário-e~
,

portadoras, veem elevada a demanda de matérias-primas e elevam
seus preços, fazendo com que a renda gerada pelos setores export~
dores crescesse. Tal fato ocorre como derivação do aumento da pr~

\ .dução dos países industrializados.
No Brasil, a consequência foi o aumento do mercado in

terno, que nao encontrou condições de importar os produtos,esti
mulando assim, mesmo que de forma t1mida., o processo de substitui
ção de importações.

Além do aceleramento industrial, o Brasil orientou as
relações comerciais no sentido dos Estados Unidos, como princ!
pais fornecedores·e compradores.

Geadas nas zonas produtoras, queda nas cotações do ca
fé em Nova York e outras consequências da I Guerra Mundial, cria
ram diversos problemas ao setor cafeeiro. Por isso, em 1921, o go
verno criou a "Armazenagem Reguladora" ,e, em 1924, criou-se o
"Instituto do Café do Estado de são Paulo", com objetivos de "re
gularização dos embarques ,para os portos, financiamento aos lavra
dores e intervenção no mercado para evitar flutuações" (10).

Após a guerra, o Brasil volta às condições anteriores,
ou seja, à exportação de produtos primários, principalmente o ca
fé, que alcança o seu apogeu. Entre os anos de 1921 a 1930, o ca
fé alcança 70% das exportações brasileiras.

Dado, principalmente aos estímulos governamentais, o
café voltou a expandir sua produção, alcançando, entre 1925 e
1929, um crescimento de 100%, requerendo novas medidas protecio
nistas.

Essas medidas resultavam em necessidades de capital pa
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para os produtores que tinham seus estoques retidos (11), pois
mantinham-se a altos preços, consequentemente, estimulando a pr~
dução e estoques cada vez maiores.

O café era a base.do crescimento industrial brasilei
ro, pois.proporcionava o mais elementar dos pré-requisitos de um
sistema industrial: a economia monetária.

Mas, a queda das cotações surgiu novamente e a quebra
da Bolsa de Nova York, em novembro de 1929, agravou ainda mais a
situação cafeeira. Seus efeitos atingiram, além do setor cafeei
ro, o setor de exportação, os investimentos estrangeiros, o co

\ -
mércio e a indústria, gerando um desemprego cada vez-maior e con
sequentemente sendo um dos fatores importantes à Revolução de
1930. .:

2.3.- A Revolução de 1930

A estratégia adotada para a defesa do poderio cafei
cultor, revelou extrema perspicácia dos cafeicultores, mudando,
inclusive, a tradição brasileira de "intervenção branda" na eco
nomia.

Uma atividade econômica extremamente rentável, tende
a atrair cada vez mais investimentos, quando não há controle ef~
tivo por parte do Estado, no direcionamento das aplicações seto
riais da economia. A produção de café aumentava sucessivamente,
sem se-dar conta da situação mundial, e, na verdade, nao havia
onde aplicar os rendimentos auferidos pelo café, que nao tinha
concorrentes, em termos de rentabilidade comercial, para os pro
dutores.

A oferta brasileira de café correspondia a 2/3 da pro
dução mundial; e, no entanto, apesar da crise mundial já patente,
continuava a incrementar-se. Tal fato poderia ser entendido corno
desequilíbrio estrutural entre oferta e demanda. Uma das alterna
tivas seria a redução dos preços; inviável, entretanto, pela pr~
pria necessidade de financiar as compras governamentais. Já que
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a demanda era baixa e relativamente inelástica, a única solução
seria reduzir artificialmente a oferta. De fato, o café brasilei

- 'roera garantido contra a concorrência internacional, justameg
te por apresentar baixos preços ao comprador externo, o que en
dossava .a posição mundial de produtor semi-monopolista em uma
economia, ainda, tipicamente colonial.

Os financiamentos que o governo necessitava para a
compra e manutenção dos estoques eram, em sua quase totalidade,
obtidos nos bancos estrangeiros e serviam de base para a expag

sao dos meios de pagamento. Ora, quando tal volume de recursos
\era derramado no mercàdo, na época das compras governamentais,

a pressão inflacionária tornava-se Lnaupo.rt.âveâ e causava, ainda,
um imediato e desfavorável áumento nas importações.

As exportações brasileiras que, em 1928, atingiram 96
milhões de libras esterlinas, em 1930 caíram para 65 milhões. Em
1931, caíram para 51 milhões. Com isso, os salários sofreram ba,!
xas de até 50%, com inúmeras fazendas de café sendo desmembra

das, abandonadas ou passando para a exploração de outras cultu

raso O desemprego no campo, determinol,lgrande afluxo populaci~
nal em direção às cidades, o que agravou ainda mais a situação.
Em são Paulo, já o estado mais rico da União e sede do poder p~
litico (concentrava-se alí o P.R.P. - Partido Republicano Paulis
ta e a aristocracia rural do café), as fábricas, lojas e arma
zéns encontravam-se abarrotados de produtos de toda a espécie,
sem compradores.

Outro aspecto importante, e que enfraquecia mais ain
da o governo do Presidente Washington Luis, era a crise estrutu
ral do sistema semi-feudal de produção do carro-chefe da manuten
çao do poder político: o café. Quase 3/4 da população brasileira
eram ligados à terra, vivendo dela e quase nada produzindo - ou
consumindo, o que, de encontro a seu baixo poder aquisitivo, nao
propiciava a formação de um mercado interno suficientemente am
plo para favorecer a industrialização.

Outro aspecto importante, é O surgimento da classe
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proletária e da organização do Partido Comunista. Já se observa
va, no Brasil de 1928, o poder de mobilização das classes assala
riadas le, em 1929, era fundada a Co~federação Geral do Trabalho
do Brasil, que congregou a maioria do operariado sindicalizado
do paIs. A sensibilidade dos pollticos do P.R.P. e em especial
do,Presidente, entretanto, era nula. O governo era contra as rei
vindicações. populares, surgindo, nessa época, a famosa frase do
Presidente Washington LuIs: liAquestão social é um caso de polI
c í,a ",

A classe média,constitulda da massa de funcionários
\

públicos, profissionais liberais,artesãos, militares, etc., es
tava, igualmente, 'politicamente .insatisfeita, principalmente com
os acentuados decréscimos de seus salários, formando a massa prin
cipal de oposição ao regime. 110 movimento revolucionário de
1930 ••• tem sua base nas populações urbanas, particularmente a
burocracia militar e civil e os grupos indus·triais, e constitui
uma reaçao contra o excessivo predominiodos grupos cafeeiros --
de seus aliados da finança internacional, comprometidos na polI
tica de valorização -- sobre o governo ·federalll (12).

A deposição de Washington LuIs, ocorre a 24 de outu
bro de 1930. Getúlio Vargas, o novo lIder, toma posse em 03 de
novembro na capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Suas palavras
primeiras foram: "Assumo provisoriamente o poder da República co
mo delegado da Revolução, em nome do Exército, da Marinha e do
Povo". Entretanto, o "provisoriamente" foi mera figura de lingua
gem, pois que no poder sentou-se por quinze anos.

O .novo governo, inacred itavelmen te, não tinha qua,!
quer programa econômico efetivo, apenas um conjunto de "princI
pios :orientadores", rapidamente esquecidos. Como em qualquer Re
volução, foi insti tuldo um Tribunal Especial, para julgar os atos
do governo deposto, inclusive inaugurando uma modalidade de in
vestigação jurldica relativamente inédita no paIs e que, como ~e

posslvel constatar, tornar-se-ia tradição: o julgamento sem defe
sa.
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o controle político, nos vários estados da Federação,

foi resolvido simplesmente pela nomeação de interventores. Econo
micamente, esse governo insistia em incrementar a produção no se
tor industrial, procurando modificar o modelo de crescimento até
'alí desenvolvido.

,
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111.- O INicIO DO PROCESSO INDUSTRIAL

3.1.- Considerações preliminares

A chamada IIprimeira fase de industrialização brasilei
rall,que segundo Ladislau Dowbor, vai de 1850 a 1889, nada mais é
dq que, através de máquinas usadas compradas na Inglaterra, a pro

! ..

düção de tecidos de baixa qualidade e que tende a substituir espa
ços deixados pela indústria inglesa. O Brasil IIlançava suas pr!,
meiras e modestas empresas industriais, com muitas proclamações

nacionalistas~ mas partia na realidade com uma deca~agem que o le
vava a ocupar os terrenos à medida que iam sendo abandonados pelo
capitalismo domí.nant.e" (13).

A partir da extinção dos acordos comerciais com a In
glaterra, surgiram vários sistemas tarifários, sempre buscando-se
aumentar a arrecadação governamental, e nunca a proteção de even
tuais manufaturados nacionais, pois os interesses dos grandes pr9..
prietários de terra -- aqueles que detinham o poder político e
econômico--eram resguardados, já que o café era a maior fonte
de riqueza do país. A partir daí, em função dos efeitos da major~
ção tarifária dos produtos importados, que sofreram brusca alta
de preços para os importadores, desenvolveu-se um clima extrema
mente propício à instalação de fábricas que desempenhariam o p~
pel de supridoras das necessi~ades do mercado brasileiro.

Em 1850, existiam cinquenta estabelecimentos indus
triais, na sua maioria no setor têxtil (14). Em 1889, existiam
636 estabelecimentos com capital avaliado em 25 milhões de libras
esterlinas e empregando mais de 54.000 operários.

Aqui, seria bom salientar o declínio da presença in
glesa no Brasil e, paralelamente o crescimento da participação
norte-americana (15). Enquanto em 1861/1875, 76% das empresas es
trangeiras no Brasil eram inglesas, apenas 6% eram americanas. Es
sa relação, em 1906/1920, passou para 32% e 34%, respectivamente.
As empresas francesas, também, aumentaram muito sua participação

". ,
!
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na economia brasileira nesse período, alcançando parcela corres

pondente a 13%.

No ano de 1891, favorecid~pelo Encilhamento (16),

detectaram-se ;s primeiros fatores que estimularam, de fato, o

surto indust 1:

o algodão, necessário para a indústria têxtil,

era abundante;

b.) a extinção da escravidão, em 1888,e a vinda de

contingentes de colonos europeus para a lavoura

do café;
\c.} fontê de energia barata, em função de grandes

usinas de energia elétrica em são Paulo e no

Rio de Janeiro;

d.) máquinas operatrizes a baixo custo; e,

e.} disponibilidade de mão-de-Obra, com baixíssimo

custo, embora com baixa produtividade.

De fato,' o século XX, em seus primeiros anos, apr~

sentava-se favorável ·ao desenvolvimento industrial, pois a mao-

-de-obra se tornava abundante, principalmente pela superprodução

e, mais tarde, crise do café, além do que as exportações já nao

faziam frente às necessidades de importações de mercadorias in

dustrializadas. Importações que se tornaram cada vez mais cara~

dada à queda cambial verificada nessa época. A contínua depre~

são das taxas cambiais era um grande estimulo ao desenvolvimen

to da.produção interna de produtos manufaturados (17). Já, en

tre 1900 e 1904, existiam 1.080 empresas no Brasil (18).

Nesta fase inicial, o setor industrial demonstrava-

-se totalmente incipiente e, o fato de não se constituir em

princípio ideológico de desenvolvimento, não possuia uma políti

ca fiscal que o colocasse, pelo menos, em igualdade de condi

çoes para competir com os produtos importados. Ainda aqui, a

única classe capaz de exercer influência política sobre o apar~

lho do Estado, é a de cafeicultores, pois o café continuava a

ser o principal produto de exportação nacional. Os representag
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representantes do café sabiam, ainda, traduzir sua pujança eco
nômica em dominação política •

.Segundo dados fornecidos pelo Centro Industrial do
Brasil, em 1907, existiam no Brasil 3.250 estabelecimentos in
dustriais, empregando 150.841 empregados. A produção era, assim
distribuída (19): alimentação 26,7%; têxtil 20,6%; vestuári%b
jétos de toucador 15,9%; produtos químicos e análogos 9,4%; ou
t~os produtos industriais 27,4%.

De acordo com Caio Prado Júnior (20), na época des
sa pesquisa, 33% da produção industrial brasileira encontrava-
-se na Capital Federal (hoje o Estado do Rio de Janeiro); 16%
no Estado de são Paulo; 15% no Estado do Rio Grande do Sul; e,
os restantes 36% distribuídos pelos demais estados.

Posteriormente, o Estado de são Paulo, em função da
maior geração de renda e do grande número de imigrantes (21)
mão-de-obra com habilitação técnica ~ passou a ocupar a prime!
ra posição na produção industrial (22). Presume-se que a prime~
ra fábrica a ser instalada no Estado, data de 1810, no . ~munl.Cl.

pio de Ipanema: uma Usina Siderúrgica (23).
o crescimento das linhas de estrada de ferro, pri~

cipalmente para escoar os produtos de exportação, através dos
portos de Santos, Rio de Janeiro, Recife e Salvador, foi outro
marco de demonstração da expans.ao da agricultura de exportação.
O fato aqui importante, é que essa expansao ocorre somente até
1929, sendo que, a partir daí, a extensão da rede ferroviária
foi praticamente estagnada, como que marcando o fim do nosso
chamado "modelo primário exportador".

A I Guerra Mundial, deflagrada na Europa, entre 1914
e 1918, beneficiou o Brasil duplamente; primeiro, pelas possibi
lidades de industrialização que surgiram, já que nossos fornece
dores estavam, como já foi salientado, com a produção dirigida
'para as armas; e segundo, pelas exportações de matérias-primas
necessárias para os países em guerra, o que sem dúvida, gerou
uma participação mais ativa no mercado internacional. Ladislau
Dowbor, no entanto, baseado em dados e informações de Stan1ey



--
018

Stein, procura demonstrar que "metade do equipamento têxtil em
operaçao, em 1945, havia sido instalado antes de 1915" (24).

No período pós-guerra todo o excedente, obtido com a
exportação e transporte dos produtos brasileiros, foi canalizado
principalmente para as atividades comerciais, o que contri.buiU',
substancialmente', para a formação de mercado interno com uma ca
pacidadecrescente de absorver os produtos manufaturados.

Eis alguns dados que poderão demonstrar o crescimen
to industrial no início do século xx. Usando como base 100 para
o ano de 1939, tinha~se que a importação de bens de capital para
a indústria, em 1901,.era de 56,8; em 1910, 118,7 e em 1929,
184,7. O consumo de cimento e aço láminado, respectivamente (em
lOOOtonéladas), eram: em 1901,37,3 e 34,9; em 1920, esses núme
ros foram, 173 e 195,5. Já em 1929, alcançaram: 631,5 e 383,3

(25)•
Desta forma, os manufaturados de consumo iniciavam

uma certa predominância na indústria nacional, o que forçou o go
verno a instalar suasus.inas siderúrgicas, aproveitando-se, prig
cipalmente do ferro existente em grande quantidade no Estado de

Minas Gerais.
Em função disso, as atividades básicas para o desen

volvimento industrial, passaram a ter um incremento substancial

na produção (26).
Quanto aos setores de produção, em 1929, a compoaj,

çao ta~bém era bem diferente daquela detectada em 1907 (27): in
dústria de alimentação 40,3%; têxtil 27,6%; vestuáriO/Objetos

de toucador 8,2%; produtos químicos e análogos 7,9%; outros pr~

dutos .industriais 16%.
Essas modificações, também, foram observadas nos cam

pos social e político. surgimento de novas camadas sociais e mo
vimentações sócio-políticas, foram características da época (28):
revolta do forte de Copacabana; tenentismo; fundação do Partido

Comunista; Semana de Arte Moderna.
Terminados os efeitos da I Guerra Mundial, as indús

trias dos países industrializados reativaram sua .produção fazen
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fazendo com que seus produtos, com qualidade superior e preços
menores, fossem importados pelo Brasil, gerando um novo retro
cesso à produção brasileira de manufaturados.

Visando a penetr~ção do mercado brasileiro, mais em
presas estranqed.ras, principalmente norte-americanas, começam a
instalar suas filiais no Brasil: American Chemical Works em
~9l7; Brazilian Tobacco Corporation e American International
Steel Corporation em 1918; American Coffee Corporation, Ford Mo
tor Company, Sydney Ross Company e Betlehem Steel em 1920;
Atlantic Refining Company em 1922; Firestone em 1923; Armour

\.
ofBrazil e IBM em 1924; International Harvester em 1926; Goo
drich em 1928; General Tyre, Burrough~ e Pan-American Airways
em 1929, além da indústria-do cinema, através da Metro Goldwyn
Mayer do Brasil em 1926; "e, da First National Pictures of Bra
zil em 1929 (29). Esta fase é descrita por Ladislau Dowbor, co
mo sendo a segunda industrialização: "Industrialização, . Depeg
dente - 1889/1930".

A Recessão Econômica Mundial de 1929, fez com que a
economia brasileira enfrentasse novas dificuldades (30). O pre
ço médio da saca de café, por exemplo, que entre 1926 e 1930 aI
cançou o valor de 4,71 libras esterlinas, nos anos de 1931 a
1935 caiu para 1,80 libras esterlinas.

A crise econômica gerou diversas consequências, nao
só no Brasil, mas em toda a Aroérica Latina, que, em função de
las, passou por modificações profundas. As principais consequêg
cias foram:

a.) queda na arrecadação governamental;
b.) diminuição nas exportações de produtos prim~

rios;
c.) queda na receita de exportação;
d.) déficit no Balanço de Pagamentos, pois além de

diminuirem as receitas de exportações, houve
uma mudança desfavorável no intercâmbio interna
cional dos países periféricos; e,
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e.) desemprego a taxas crescentes.
o volume de exportações do café caiu, rapida e sub~

tancia1mente: entre 1926 e 1930 eraln de aproximadamente 5,5 mi
1hões de toneladas as exportações, caindo para 3,8 mi1hQes en
tre 1931 e 1935. A crise da economia mundial, atingiu seu maior
ponto depressivo em 1933, justamente quando maturavam as p1ant~
ções de 1927/1928 e, simultaneamente, com a perda de credibi1i
i
dade do governo Vargas no mercado financeiro internacional. Em
função dessa situação, as autoridades brasileiras tomaram ..va
rias medidas, visando a proteção do café. Optou-se, por exemp1~
pela compra ê queima'dos excedentes de café. A compra dos exce
dentes somente ~dia ser efetuada com moeda adicional, permitin
do que os devedores postergassem seu pagamento (31).

A situação econômtca do país estava se agravando ra
pidamente. O preço de um produto primário, como o café, ~ funda
mentalmente determinado pelo lado da oferta, já que os dados re
gistram apenas pequenas variações na procura pelo produto em si
tuações de prosperidade ou depressão econômica internacional. Na
verdade, somente sucessivos e acentuados aumentos nos preços,
ocasionariam uma variação na demanda. Apesar da intensa eleva
ção da renda per capita americana, na década de vinte, o consu
mo de café pelos americanos não aumentou, mesmo com os preços
mantendo-se estáveis nessa década, persistindo a mesma situação
quando os preços baixaram. Um grande excesso na oferta, porta~
to, não pode ser satisfatoriamente corrigido com uma simples r~
dução nos preços, pois tal política, já que a e1ãsticidade-pr~
ço da procura do café é menor do que a unidade, na verdade, ape
nas diminuiria a receita dos produtores. Optou-se, portanto, pe
la destruição dos estoques cuja responsabilidade coube ao gove~
no. Até 1937, pelo fogo e pela água (lançadas ao mar), foram
destruídas 70 milhões de sacas de café.

Uma outra medida foi tomada, visando o controle da
Balança de Pagamentos: a desvalorização da moeda. A política
cambial encareceu os produtos importados e a limitação das com



--
021

compras do exterior, estimulando novamente, a atividade indus
tria1 brasileira. "Com a forte redução das importações e a ces
sao das inversões estrangeiras, a p~odução manufatureira nacio
na1 viu-se livre dos vários entraves que a tolhiam, como-a con
'corrência externa, podendo expandir-se, então, livremente, uti
Lí.zando todos os fatores ociosos que existiam" (32).

liA utilização intensa da capacidade ociosa, aumentou
a rentabilidade das indústrias criando os fundos necessários
para sua expansão subsequente. Tornou-se possível, também impoE,
tar, a preços muito baixos, equipamentos de segunda mão, em mui,
tos ~asos, provenientes de fábricas estrangeiras que mais dura
mente foram atingidas pela crise" (33).

Nesses dez anos, de 1930 a 1940, a indústria de ba
se voltou a crescer, como pode ser visto no quadro abaixo:

PRODUTO 1930 1935 1940

.---cimento'(tone-
ladas) 87 ~,160 366.261 744.763

· ferro gusa (to
ne1adas) 35.305 -64.082 185.570

· aço 1aminado
(toneladas) 25.895 52.358 135.293

· álcool (1.00O

litros) 32.290 62.000 126.600

· tecido de a1g~
dão (toneladas) 47.600 75.300 82.200

· papel (tone1a
das) 53.200 92.000 121.000

'- ..

· pneumáticos. (un!.
dades) - - 236.189
- de• camaras ar
(unidades) - - 186.579

· carvao (tone1a
das) 385.000 840.000 1.336.000

FONTE: Heitor Ferreira Lima - "Histórias política-Econômica
e Industrial do Brasil" - Cia. Editora Nacional
1976 - pág. 359.

Embora haja uma tendência a caracterizar a industrializa



·-----
industrializaçao brasileira a partir de 1930, a verdade é que,
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no que se refere a artigos de consumo não duráveis, a indústria
nacional já estava bem desenvolvida, antes mesmo da I Guerra Mun
dial. Essa tese também é defendida.por A. B. Castro, que procura
mostrar que, dizer que a industrialização ocorreu somente após
1930, àlém de parcial e equivocado, dificulta a compreensao do
ocorrido com as regiões brasileiras nas últimas décadas (34).

3.2.- Os mecanismos de alavancagem do processo industrial

~
Todas as medidas tomadas-para a ,proteção ·do café, r~

velaram-se, quase que sempre, infrutíferas. Todavia, os lucros

dos senhores da terra, obtidos pela exportação de café na prime~
ra metade do século, acumulados aos lucros liberados pelo final
do tráfico de escravos, tiveram vários destinos. De fato, a paE
tir de 1851, ocorreu a primeira fase de desenvolvimento indus
trial do país. Nos anos iniciais do século XX, com a maciça che
gada de colonos europeus (particularmente italianos) e
pequenas indústrias começaram a surgirem são Paulo.

sírios,

Parece que, por volta de 1933, pela primeira vez na
história brasilÊüra, o mercado interno assume uma importância

maior dentro do contexto de desenvolvimento econômico. E tal fa
to não poderia ser de outra forma, pois, com os primeiros passos
da industrialização, evidentemente um mercado interno era neces
sário para suportá-la.

Adotou-se a política de manipulação de preços relati
vos, principalmente elevando-se os preços dos produtos que agora
começavam a fabricar-se'-no país, direcionando a acumulação do ca
pita] no sertido de favorecer novos investimentos na indústria.
Pode . afi ~r, com relativa segurança, que aí residem algumas
caus~ da inflação brasileira, tão interessante aos industriais.
Em uma observação mais profunda, ver-se-á que não só o governo
era responsável:por tais fatos - através da manipulação dos pr~
ços dos produtos importados e da sustenção dos preços dos produ
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produtos agrico1as -- mas, também, a própria situação de mono~
1io que muitas indústrias desfrutavam, era inflacionária.

A observação histórica tem demonstrado que a eleva
çao dos niveis de renda em paises subdesenvolvidos, pelo .menos
numa primeira etapa, tem sido acompanhada de·elevações no nive1
geral de preços. Esse fato, de certa forma, despertou a idéia
de.que a inflação é inerente ao subdesenvolvimento

i,
econômico,

nos casos em que tais paises experimentam fases favoráveis. Sa
be-se que, uma vez iniciado o processo de desenvolvimento, os
empresários percebem as amplas possibilidades de exploração de

\ -um novo mercado em expansao, criando assim, uma expectativa de
altos lucros que estimulam o investimento. Por seu lado, os as
sa1ariados procuram 'revisar,seus padrões de consumo, aspirando
ampliá-los e diversificá-los.

No âmbito macroeconômico, ao analisar-se o ambiente
das empresas que, num pais subdesenvolvido, desejam elevar a
parcela do produto que se converte em novo capital, percebe-se
que se apresentam duas alternativas distintas:

a.) captar poupança voluntária; ou,
b •.) aumentar os preços para eLevar os lucros.
Entrêtanto, numa situação de crescimento geral e de

concorrência setorial, percebe-se a insuficiência da:' primeira
alternativa, pois quando a economia se encontra em crescimento,
a concorrência tende a elevar ou manter a alta propensão a con
sumir, o que tornaria descartáve1 a primeira hipótese. Portant~
o aumento da poupança, só pode se dar pela segunda hipótese
a inflacionária -- que para ser efetiva deve ser sancionada p~
.10 governo.

Até meados de 1930, o processo industrial brasi1ei
ro, ocorreu mui to mais em função de fatores externos, do que
propriamente de po1iticas internas de estimulo. De fato, tanto.
a I como a 11 Guerra Mundial, proporcionaram variáveis posit~
vas à industrialização, mas não chegaram a modificá-la em seu
comportamento ou posição.
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No Brasil, após 1930, o surto inicial inflacionário
pode ser explicado pela escassez de produtos'importados; escas
sez explicada pela situação conjuntural da economia mundial e
pela própria estrutura econômica brasileira, que era intimamen
te dependente das flutuações externas. Este surto inflacionári~
nada mais é do que o reflexo de uma situação de substituição
dos produtos manufaturados por produtos nacionais, a custos con
I,
sequentemente bem mais elevados. Além disso, possivelmente, o
caráter monopolista de muitas das ,novas indústrias surgidas p~
ra substituir importações facilitou a imposição de preços eleva
dos, o que de\le ter intensificado a acumulação de capital nas
empresas industriais, a partir da reinversão dos lucros.

o processo de Substituição de Importações é, em es
sência, um periodo que, talvez genericamente determinado, come
çou em 1930, no inicio autonomamente, como próprio reflexo de
oportunidades empresariais-capitalistas, e depois, com o auxí
lio do Estado, segundo a opinião de alguns autores, até 1960;

segundo outros, perdura até hoje. Foi, portanto, um período in
flacionário e, como já foi dito, uma das causas da crescente in
fIação brasileira.

Parece também, bastante óbvio, que os preços eleva
dos neste periodo, puderam ser mantidos pela relativa inelasti
cidade~preço da procura. Ambos os fatores são explicados pela
condicionante básica: o reduzido grau de industrialização do
país e o apoio do governo.

Após 1940, o process.o foi acelerado, p6ís houve
maior restrição ao fabrico de bens de consumo devido à guerra;
houve racionamento de vários artigos e (naturalmente) o ,surg,!
mento do mercado negro. Tanto o aumento das despesas govername~
tais, causado pela guerra, como os Lrrvest.tmerrtospÚbl icos em
obras de desenvolvimento, causaram grande "déficit" ao governo
federal, coberto com grande emiss·ão de papel-moeda. Houve um au
mento de 153% na emissão de moeda para um crescimento do produ
to real inferior a 39%. Data dessa época, o início dos investi
mentos pÚblicos em obras de infra-estrutura e de base, cujo fi
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financiamento é feito mediante emissões, com claros efeitos in
flacionários. A partir de então, a inflação não apenas transfe
re recursos dos consumidores para os empresários, mas também ao
Estado, que assume funções empresariais em áreas que exigem in
vestimentos vultosos e que, é claro, não atraem os empresários.

A demanda pelos produtos recém substituídos, revela
va~se inelástica em relação aos preços -- o que pode ser expl~

J

cadp pela falta de opções com que o consumidor se defrontava.

I
I·

Tudo, portanto, era favorável ao incremento industrial:
a.) e.L tos lucros que proporcionavam a possibilidade

\ de reiIl:versão;
b.) elevado grau de monopólio;

i
I
I
!

I
Ic.) baixa dos custos' face aos ganhos de escala;

d.) mão-de-obra farta, a baixo custo, desmobilizada
e sem representação política; e,

e.) favorecimentos governamentais.
Entre 1942 e 1943, a indústria nacional conseguiu

produzir internamente, mais de oitenta matérias-primas e outros
artigos até então importados. Muitos desses produtos foram até
exportados, acarretando maiores necessidades de expansão. Para
isso, modificações no regulamento da Carteira de Redesconto, to~
nando menos rígidas as condições de crédito e forçando a emis
são de papel-moeda pelo governo federal. A política cambial de
estímulo às exportações, também foi adotada.

De qualquer forma, não se pode dizer que o Brasil

adotou um modelo explícito de industrialização. O prgcesso foi,
principalmente, consequência de diversas variáveis -- sociais,
econômicas e políticas -- que agiram no sistema brasileiro, ain
da totalmente dependente dos países desenvolvidos.

3.3.- A substituição de importações

O processo de Substituição de Importações foi, sem
dúvida, um dos principais fatores para o início da industriali

zação. A nossa incapacidade de importar manufaturados estrange!
~- .
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estrangeiros, foi uma das bases para o processo. As exportações
brasileiras de café, mantiveram-se nos mesmos níveis e a preços
cada vez menores, dificultando a entrada de divisas e impossib~
litando as importações de manufaturados aos níveis anteriores.
Paralelamente, a política de desvalorização .cambial transferia
ao setor importador e, consequentemente ao consumidor nacional,

todas as perdas resultantes.
O desequilíbrio, entre exportações e:.importações,

forçou medidas do governo, tais como: restrição e controle das
importações e a elevação da taxa cambial. Essas medidas causa
ram bruscas dtminuições dos importados, propiciando, porém, o
desenvolvimento, incipiente que fosse, de atividades fabris no

Brasil.
O início dessas atividades, consistiu na substitui

çao de bens de consumo, pois exigiam redução no investimento de
capitais, além de utilizar a capacidade ociosa existente, pois
um mercado com certo dinamismo e apto a absorver produtos indus
trializados estava desenvolvendo-se. A expansão do setor têxti~
utilizando-se intensamente da capacidade existente, "possibili
tou uma maior rentabilidade para o capital aplicado, criando
os fundos necessários, dentro da própria indústria, para sua ex

pansao subsequente" (35).
Segundo Maria Conceição Tavares (36), essa é a pri

meira fase da nossa substituição das importações: os bens de
consumo e a utilização de recursos já existentes -- indústria

alimentícia, artigos de higiene e limpeza, perfumaria, farmacê~
tica, etc. Em 1935, a produção industrial brasileira já era 27%
maior do que em 1929, e 90% maior do que em 1925. Entre 1920 e
1929, 4.697 estabelecimentos foram criados, contra 12.232 entre
1930 e 1940 (37).

De acordo com Luis Carlos Bres.ser Pereira, durante
a 11 Gerra Mundial, apesar da ampla oportunidade de investimen
tos no setor Lndus-tarLa L, pela sua procura em ascensao, o ritmo
de desenvolvimento fabril foi reduzido pela "dependência quase
que total da importação de equipamentos. Nossa indústria de
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bens de capital, era ainda incipiente e, a impossibilidade de im
portar não só manufaturas, como também equipamentos, impediu a
expansao da produção nacional na extensão que o mercado reclama
va" •

Mesmo assim, a situação brasileira muda um pouco. De
vido à necessidade de racionamento de certos bens de consumo e
dO: "mercado negro", como reações à situação política internacio

i
nal, outro fator, de ordem estrutural, resulta em incremento in
flacionário: o crescente déficit, de um lado, explicado pela épo
ca de guerra e, de outro, pela crescente emissão de moedas.

Ev'identemente, tal at.uaçâo governamental_- o inves
timentoem setores da economia de retorno a longo prazo ...e ne
cessária. De fato, as indúst;-ias de base implantadas no período
como, Volta Redonda, Cia. Hidrelétrica de são Francisco, etc.,
representavam atitudes em que o governo assumiu uma posição em
presarial, já que a iniciativa privada estava ausente, pois o re
torno do capital investido, além de alto, era muito demorado.

Deve-se notar, todavia, que grande parte dos investi
mentos governamentais deu-se, justamente, durante o conflito mun
dial. O adiamento dos investimentos por alguns anos, quando pode
riam, então, ser realizados comwna participação externa no sen
tido financeiro, poderia ser a opção, que, entretanto, não aten
dia aos anseios políticos dos governantes. Em uma situação como
esta, de fato, parece que um adiamento dos investimentos corres
ponderia a uma melhor coadunação com a situação econômica brasi
leira e, adiaria ou mesmo evitaria, emissões inflaciónárias que
muito prejudicaram os assalariados. Entretanto, para analisar-
-se o processo de substituição das importações, nao se pode dei
xar de considerar que, após a II Grande Guerra, grande parte das
atitudes governamentais no sentido de barateamento da mão-de-
obra (entenda-se a quase completa extinção dos direitos dos tra
balhadores), foi deixada de lado e começou-se afazer cumprir
grande parte da legislação trabalhista decretada durante a déca
da de trinta e primeira metade da de quarenta, que até então
não havia sido cumprida pelos empresários. ~ fácil de perceber

'.--~,.

~t
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que, tal fato encarecia a mão-de-obra e este impacto era transfe
rido aos preços dos produtos, pois os empresários não abriam mão
de sua margem de lucro, o que ocasionava novas reivindicações sa
lariais.

A época desse tímido favorecimento aos trabalhadore~
entretanto, pouco durou. Ao final da guerra, verifica-se nova ex
pa~são inflacionária, esta porém, não causada pelas pressões sin

j

dicais por melhores salários, pois o Ministério do Trabalho, du
rante o governo Dutra, havia neutralizado totalmente o movimento
sindical, através de medidas como o semi-congelamento de salá
rios (ou arrocl\o salarial), além de colocar o Partido Comunista
Brasileiro na ilegalidade, pois supunha-se que os sindicatos
eram dirigidos por comunistas organizados internacionalmente. Po
de-se afirmar, salvo melhor juízo, que a fase de expansao dos
preços dessa época, deveu-se à demanda reprimida por bens de con
sumo, liberada com o final da guerra. Tal fato ocorreu em todos
os países envolvidos, direta ou indiretamente, no conflito e com
o término deste, e o consequente incremento no comércio interna
cional, a demanda foi liberada. Ora, grande parte dos bens consu
midos no Brasil, ainda era importada e os preços" de nosso princ,!.
pal produto de exportação -- o café -- nao apresentavam alta de
corrente da maior procura, suficiente para equilibrar o aumento
de preço dos manufaturados importados. Os preços médios, em 1946,
dos produtos importados elevaram-se em 79%, ao passo que os pre
ços do~ principais produtos brasileiros exportados aumentar~ em
média, 23%.

Somente após a II Grande Guerra Mundial, é que uma
série de medidas, visando o favorecimento dos industriais, foi
adotada. A política simplista, constituiu-se na criação de infra
-estrutura, transferência de recursos para o setor e, basicamen
te, proteção alfandegária. A criação de barreiras cambiais foi a
base da política de industrialização, a fim de reservar "mercado
para a indústria nacional -- o que reforçou sua posição monopo
lista -- e a divisão dos lucros auferidos pelos cafeicultores e~
tre 1947 e 1953. Tal divisão de lucros, inclusive,foi feita sem. ""

~.~-
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tendências inflacionárias, mediante a baixa do preço do dólar ~
portanto, da baixa no preço dos elementos importados do capital
fixo das indústrias, o que reduziu os 'custos industriais de pr~

;
\,

!
i

dução.
Entre 1947 e 1953, o cafi passa a.participar com

2/3 das exportações brasileiras, com seu preço elevando-se, ap~
nas, em 34%.

i

A segunda fase desse processo <pós-guerra), é ca
racterizada pelos grandes saldos de reservas cambiais estrangei
ras (aproximadamente US$ 800 milhões e que se esgotaram em
1947), acumuladh.s pela 'impossibilidade da importação para expan

fi.

I
I
!'
I
I
!

I
sao do mercado interno e a melhora do preço internacional do ca

A normalização da oferta externa e o retorno de to
da a economia mundial, geraram um crescimento nas importações
em 15%, com uma diversificação muito grande na entrada de bens,
principalmente os de consumo. Esse crescimento nas importações

tavam, de certa forma, com uma produção interna. Assim, procu

(vide Anexo I), depois de uma demanda reprimida por causa da .'
"

guerra, criou um desequilíbrio muito grande que, para ser corri
gido, necessitou da intervenção do governo federal: controle se
letivo das importações à taxa de câmbio vigente, a fim de imp~
dir a importação de .bens de consumo não essenciais e que já cog

rando proteger os interesses nacionais voltados à industriali
zaçao, já em expansão e com grandes investimentos, permitiu-se
apenas a importação de bens intermediários e de capifal.Â medi
da que o processo de Substituição de Importações se desenvolve,
evidencia-se claramente uma queda no coeficiente e uma mudança
na pauta de importações. Os resultados dessa política podem ser
observados no Anexo lI.

A estrutura econômica e da sociedade tende a se mo
dificar à medida que o processo industrial se desenvolve. Um
processo de urbanização é eminente, surgindo, inclusive, novas
class.es: empresários industriais e trabalhadores urbanos (38).

I
I
!

Lu
;j.

iI
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Com a nova ascensao de Getúlio Vargas ao poder em

1950, ocorre, todavia nova mudança na política ,econômica, no que
se refere ao combate à inflação. Se a polí tica anterior era .ba
seada principalmente no controle dos 'salários, um decreto presi

I
\'

"

j"
\
:1.,
~,

salário médio e, intrinsicamente, as pressões para a aplicação

L

\

I
dencial eleva o salário mínimo, que consequentemente aumenta o

das; leis trabalhistas nas empresas pequenas e marginais se suce
i

dem', Por volta de 1952, ocorria uma sensível liberalização nos
sindicatos, multiplicando-se as greves e movimentos reivindicató
rios menores, .resultando em novOS aumentos de salários. O salá

rio mínimo foi 'reajustado em 100%, o que em termos reais,' no Rio
de Janeiro, por exemplo, ~ada a elevada inflação existente, equi

valia a um aumento real de 30%.
Estava o país, entretanto, em fase diferente dentro

do ciclo denominado, genericamente, de Substituição delmport~

ções. De fato, pode-se dizer que a fase era de substituição,

principalmente, das importações de bens intermediários e de capi
tal. Tal fato requer uma maior acumulação de capital, pois os ig
vestimentos em pesquisa e mão..,.de-obraqualificada, são necessá
rios ao processo mais sofisticado de produção industrial. Além
disso, o processo industrializante somente ocorrerá se esse se
tor crescer à taxas superiores aos demais setores da economia.

A situação política, entretanto, era controvertida:
de um lado tinha~se uma política norteada para os interesses in
dustriais e, de outro, a estabilidade do governo alicerçada na
política de elev,ação dos salários. A campanha nacionalista promo
vida por Getúlio Vargas, face à ques·tão do petróleo, resultou na
criação da Petrobrás e, logrou empolgar grande parte da opinião
pÚblica e considerável suporte político. Todavia, esse naciona
lismo exarcebado, afastou os capitais estrangeiros do país, ju.ê.

tarnente quando deles mais se necessitava.
Voltando-se a atenção para a formação econômica bra

sileira, vê-se que, sempre que a economia brasileira necessitou
de grandes recursos, recorreu-se ao capital externo e de fato "

nessa época, o paIs necessitava de capital a taxas interna cio
.,~-:'~~

.,'
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internacionais baixas, com o fim de financiar a nova fase de in
dustrialização.

-A solução encontrada foi a criação do Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico - BNDE, em 1952, cujos _fundos
foram obtidos com a majoração do imposto de renda das pessoas
físicas, ou seja, financiado pela classe média e trabalhadores
~rbanos assalariados. Como a base da política governamental era

i
justamente os trabalhadores urbanos - o que determinou uma re
distribuição da renda e consequentemente elevação do salário
real médio, aprox-imadamente em 9% em 1954 - a médio prazo, p~
der-se-ia tra'nsferir--recursos, via. tributação fiscal, ao setor
industrial. Mas '.antes que isso ocorresse, os industriais esta
varo profundamente aborrecidos e ansiosos por mais inversões de
capital estrangeiro, dificultada pela política nacionalista de
Getúlio Vargas.

Essa política nacionalista, foi ficando cada vez
mais prejudicada, principalmente se levarmos em conta que, a in
dustrialização tende a aumentar as inversões estrangeiras, uma
vez que:

a.) falta recurso do setor privado nacional: e,
b.) necessitam-se de novos equipamentos', somente

produzidos no exterior.
Geralmente, os país.es da América Latina, quando

senvolveram seu proces,sode industrialização, encontraram
de

.-se
rios problemas em seu Balanço de Pagamentos, pois (39):

a.) as indústrias do país não podem compe tir no mer
cado internacional;

b.) as barreiras dos países desenvolvidos, no
diz respeito à importação de manufaturados,

que
.•.
e

muito rígida; e,
c.) existem dificuldades' de diversificar a pauta de

exportações, pois' esse setor encontra-se nas
mãos das. companhias estrangeiras.

De qualquer forma, em 1950, alguns setores
triais já se encontravam em pleno crescimento (indústrias

indus
têx
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têxteis e de alimentação, principalmente), enquanto que outros
(material elétrico e transporte, por exemplo) .eram totalmente

inexplorados. O quadro abaixo procura mostrar a diferença na
composição da produção industrial brasileira, entre os anos de

1920, 1940 e 1950:

DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS

i DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL

Setores 1920 1940 1950

1. Minerais nao
metálicos 4,7 5,3 7,4

2. 1'" t , - 4,~ 7,7 7,4Meta urg1ca
3. Mecânica 2,0 5,8 2,2

4. Material Elé-
trico --- - - 1,7

5. Material de
Transportes - - 2,3

6. Madeira 5,8 5,1 3,4

7. Mobiliário 2,0 - 2,2 -

8. Papel e Cor-::-
relatos 1,5 1,4 2,1

9. Artefatos de
Borracha 0,2 0,7 2,1

10. Couro e Arte-
fatos 2,4 1,7 1,3

11. Química 6,0 10,4 9,4

12. Têxtil 28,6 22,7 20,1

13. Vestuário e
etc. 8,6 4,9 4,3

14. Produtos Ali-
-mentícios 22,2 22,9 19,6

15. Bebidas 5,9 4,5 --- 4,3

16. Fumo 3,9 . 2,2 1,6

17. Editorial e
Gráfico - 3,6 4,2

18. Diversos 1,9 1,5 4,4

TOTAL 100,0 100,.0 100,0

FONTE: Waner Baer - em "Indus-trialização e Desenvolvimento
Econômico do Brasil".

Em relação ã participação da mão-de-obr~-embora pr~

dominasse a agricultura, pelo censo da década de 1950, nota-se
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um grande incremento ,em outros setores: 22,7% da força de traba
lho no setor terciário (comércio, governo, etc.);. 12,3% no se

tor secundário (mineração, construção ,civil e manufa turados) ;

65% na agricultura e na pesca.
Se a política cambial adotada entre 1947 e 1953, fi

xando o cruzeiro a uma taxa irreal em relação ao dólar (US$ =
Cr$ 18,50), estimulou as importações, o mesmo não pode ser dito

I
isobre a reforma cambial implantada após 1953. Aqui procurou-se

um controle mais direto das importações; classificando-as de

,
I"

I,
!
I

I:
i

I
I.

"acordo com seu grau de essencialidade e possibilidade de prod~ r
J'

çao interna" (~O).
Esses fatos, mais a elevação do preço internacional

do café e a guerra da Coréia, que aumentaram o preço de nossas i'

..
exportações, resultaram em uma melhora na relação de trocas, o
que proporcionou, através do confisco cambial, uma redistribui
çao de rendas em favor do setor industrial. Este, por sua vez,
reinvestindo no próprio setor, conseguiu melhorar o preço dos ,i'

l'

_ os trabalhadores urbanos. - estava contra o governo, pois a
inflação era elevada, as pressões dos "trusts" e monopólios am~
ricanos fortaleciam as reivindicações industriais por uma aber
turaao capital externo, a Aeronáutica e a Marinha já nao apoi~
vam o presidente. O terror des.encadeado por uma série de fato
res, terminou por isolar Getúlio Vargas das correntes democrá

manufaturados, agora produzidos internamente (41).
Entretanto, a situação política continuava desfavo

rável ao governo. Grande parte do eleitorado de Getúlio Vargas

ticas e nacionalistas das Forças Armadas, onde tinha, anterior

mente, grande apoio.
Pregava-se abertamente (por Carlos Lacerda), a ne

cessidade de uma ditadura por parte da UDN (União Democrática

Nacional), partido que acreditava no capital estrangeiro, como
forma única de sobrevivência do Brasil. O Partido Comunista Bra
sileiro, de volta à ativa, incompreensivelmente e com grande r~
percussão popular, acusava Getúlio Vargas de agente do imperi~
lismo americano. A direita extrema, a moderada e a esquerda aaE
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acossavam Getúlio Vargas, e o povo -- a massa de seu eleitorado i

I.

"i
I

I'
I
t

-- não mais sabia em quem confiar.
~ de extrema valia, assinalar que, na campanha pelo

petróleo brasileiro, o governo de Getúlio Vargas sofreu uma ..se
rie de pressões por parte das multinacionais;·principalmente da
Standard Oil (Esso) e do próprio Departamento de Estado Norte-
~ericano, no sentido de se evitar, por todos os meios possí

i
veis, a criação da Petrobrás.

A questão da remessa de lucros, o manifesto dos co
ronéis, dado o afastamento do Ministro do Trabalho -- João Gou
lart as negbciações· do átomo brasileiro, a campanha do petr§.
leo, o atentado a Carlos Lacerda, em resumo, toda a campanha de
difamação que o presidente Getúlio Vargas sofreu durante seu go
verno, além das pressoes para que renunciasse, levaram-no ao
suicídio na manhã de 24 de agosto de 1954. E o povo, estarreci
do, ouviu suas últimas palavras, num documento que ficaria co
nhecido como "Carta Testamento de Getúlio": "A campanha subter
rânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais
revoltados contra o regime de garantia de trabalho .•• A lei
dos lucros extraordinários, foi detida no Congresso ••• Através
da Petrobrás, mal esta começa a funcionar, a onda de agitação
se avoluma. A Eletrobrás foi truncada até o desespero Nas
declarações de valores do que importávamos existiam fzaudes cons
tatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano ••• Os lucros
das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano ••• Lutei
contra a expoliação do Brasil ••. Lutei contra a expoliação do
povo •••" (42).

O peso de tal gesto, reacendeu os sentimentos pop~
lares a favor do moz to, e a população, principalmente no Rio de
Janeiro, ataca o prédio do Ministério da Aeronáutica. Fábricas
e lojas fecham em sinal de protesto. Assume o poder o vice-pr~
sidente Café Filho, que era do P.S'.P., mas apoiado pela U.D.N ••

A nova política econômica de combate à inflação pa~
sa a ser de caráter monetarista, tendo como principal instrumen
to a restrição ao crédito. A recessão daí resultante, acarretou,
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em 1955, o abandono de tal diretriz, gerando nova expansao in
flacionária. Ainda, durante 1955, começa a declinar o valor das
matérias-primas no mercado internacional (com o final da guerra
da Coréia), e o pais passa a enfrentar outro problema: a adequ~
ção do ritmo de desenvolvimento à capacidade de exportar, em d~
clínio, para financiar a industrialização. Como a situação era
:outra e com a U.D.N., os chamados "entreguistas" é que mandavam.
!

\Resolveram o problema com a abertura quase que total ao capital
estrangeiro, para financiar, principalmente, a compra de bens
de capital e intermediários, essenciais ao desenvolvimento in
dustrial. \

Já com o governo Café Filho, em 1955, a SUMOC (Sup~
rintendência da Moeda e do Crédito), 'dirigida pelo e conomí, sta
Octávio Gouveia de Bulhões, baixou a Instrução n9 113, permitig
do a importação de máquinas e equipamentos, sem a cobertura cam
bial necessária ou restrição de qualquer espécie quanto aos si
mil ares produzidos no país. Essa medida, instituia um regime de
privilégio para os capitais estrangeiros.

Enquanto o industrial brasileiro precisava licitar
câmbiO, muitas vezes à taxas proibitivas, o estrangeiro podia
trazer do exterior, sem a devida cobertura, os meios de produ
ção, novos ou obsoletos que deae jaase , Os mecanismos da. Instru
ção n9 113, compeliam o empresariado nacional a recorrer ao ca
pital de participação, isto é, associar-se ao capital estrange,!
ro que exigi~ como primeira condição, a entrega de 51% das
açoes e o controle administrativo da empr eaa ,

O novo governo pensava em adiar as eleições em fa
vor da U.D.N., pois o povo ainda cobrava-lhes a morte de Getú
lio Vargas,. Todavia, cumprindo aeu papel, o Exército estava dis
posto a garantir o cumprimento da Constituição e, portanto, nao
concordava com o adiamento. As: eleições foram realizadas.

Juscelino Kubits,chek, governador de Minas. Gerais,
com forte suporte popular no Estado, contando com o apoio das
classes conservadoras e a máquina eleitoral do campo, além da

simpatia de boa parte dos nacionalistas da época de Getúlio Var
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Vargas, foi eleito.

Eleito, Juscelino imprimiu um rítmo mais acelerado à

economia brasileira. A teraüra fase do processo de Substituição
de Importações, tem seu início praticamente com o governo de Ju~
celino, através do seu "Programa de Metas", que buscava substi
tuir importações' mais dispendiosas, estabelecer equilíbrios. re
gionais e setoriais e permitir a entrada de capitais estrangei
rds.

Algumas greves ocorreram face à expansao do custo de
vida -- reflexo de sua política econômica -- mas, pela primeira
vez na históri~, não h:avia presos políticos no país, e o clima
político era tão ameno ao ponto do P.C.B. se movimentar com am
pla mobilidade. Na opinião do presidente, o crescimento do ..pals
fora, até então, vegetativo, e tornava-se necessário intensifi
car o processo de industrialização.

O rítmo de industrialização brasileira tinha sido,
.até então, de 7,2% entre 1939 a 1949; 8,5% nos anos de 1949 a
1959; somente no período de Juscelino, de 1955 a 1960, a taxa
anual média alcançou 9,7%.

Os principais fatores que propiciaram estas taxas
eram, além do próprio processo de Substituição de Importações, a
ação governamental que através de créditos e subsídios, além da
política cambial, intensificou e aprofundou o processo indus
trial.

O "Programa de Metas", teve como objetivos diretos a
energia, os transportes, a alimentação, as indústrias de base e
a educação; 56,1% referiram-se a investimentos internos; 43,9% a
importações de bens e serviços; e 71,3% na área de infra-estrutu
ra, objetivando avanço das indústrias de base.

O petróleo, por exemplo, obteve um comportamento ex
cepcional. Seus derivados, já em 1960, atendiam a demanda nacio
nal: 98% asfalto; 79% gasolina; 73% gás liquefeito; 58% querose
ne e 39% óleo diesel (43).

Em função ainda da Ins.trução n9 113 da SUMOC, que f~

vorecia substancialmente o capital estrangeiro, a participação
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do mesmo na economia brasileira aumentou tremendamente, permiti~
do grande expansão nas atividades de base, transformação e auto
mobilística (vide os anexos ITI e IV).,

Entre 1955 e 1961, a produção industrial cresceu 80%

(a preços constantes). A taxa de crescimento real foi de 7% ao
ano, resultado de' circunstâncias econômicas favoráveis, crescimen
to do mercado interno e maior capacidade em áreas-chaves (ferro

\e aço, por exemplo). As consequências desse crescimento foram:

I'

maior oportunidade de empregos, maiores salários, comercializa

setor industria~, a partir de 1940, cresceu a taxas superiores
ção de veículos, etc. Como pode ser observado no quadro abaix~o

ao Produto Interno Real:

PRODUTO INTERNO REAL E PRODUÇÃO ,INDUSTRIAL
PER!ODOS PRODUTO INTERNO PRODUTO rnDUS-

REAL TRIAL
1940-1945 4,7% 6,2%

1946-1960 7,3% 8,9%

.1951-1955 5,7% 8,1%

1956-1961 6,0% 11,0%

FONTE: Fundação Getúlio Vargas e CEPAL, citado em Heitor
F. Lima - págs. 390 e 391.

Resolvia-se, contudo, sem muita consciência do futu
ro, pois que a estrutura de transportes do país seria essencial
mente individual e que o país deveria urbanizar-se rapidamente,
sendo que, os grandes centros populacionais, como são Paulo e
Rio de Janeiro, cresceram de fato, só que com grandes insuficiên
cias em saneamento básico, atendimento hospitalar, habi tações,
escolas, etc. •

O rítmo de industrialização acelerado deu-se, em teE
IOC>S, estruturais, pela perda da participação da agricul tura, tran~
ferindo o trabalho da produção de bens de consumo (LnoLus Lve

alimentos) para a produção de bens de produção e intermediários.
Mas o governo errou, e não foi pouco. A inflação pro

grediu cinquenta anos em cinco. Seu poder político, e de seu par
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partido, declinaram rapidamente. Seus principais erros, se bem
que se deve deixar claro a admiração pelo clima de liberdade p~
litica que o pais desfrutou, foram: e~pobrecimento do povo bra
sileiro em beneficio de uma classe rica que consumia os bens
de luxo que começavam a ser produzidos em escala cada vez maior i

abandono da Regiao Nordeste, embora com a criação da SUDENEi

não realização da reforma na estrutura fundiária i total desfavo
~reaimento ao capital nacional. Além disso, havia-se financiado
\ .

todo o investimento em obras monumentais (exemplo: a nova Capi
tal), mediante a simples emissão de moeda, a níveis sem prece
dentes. \

Não há dúvida de que, o governo Kubitschek tenha da
do grande impulso à industrialização, porém a custos sociais bas
tante elevados, com consequências desastrosas para o futuro.
Permitiu-se a desnacionalização da indústria e o déficit decor
rente das trocas cambiais, pela continua vazão de dólares a ti
.tulo de 11royal ties 11 , dividendos e/ou lucros. A desvalori zação
intensa do cruzeiro reduziu drasticamente o poder aquisitivo
real da massa de trabalhadores. Se é verdade que o Brasil saiu
fortalecido economicamente em função desse processo, é verdade
também que, isso ocorreu somente através de privilégios aos
grandes empresários, banqueiros e financistas e em detrimento

do povo, que empobreceu assustadoramente.
o grande conflito entre o "Programa de Metas" e a

eS.tabilidade econômica ficou caracterizado, pois os fundos ne
cessários a toda essa expansão eram esperados em função das ex
portações, que infelizmente não foram suficientes e, conseque!!
temente, acarretaram um grande desequilíbrio financeiro, forçan
do as taxas de inflação para cima.

As principais distorções, detectadas na economiabra
S'iJ.eira,em função desse estado de coisas, foram:

a.) inflação em rítmo acelerado e a níveis críti
cos, devido à emissão de papel-moeda pelo gover
no para financiar os investimentos necessários

ao processo industrial (vide o Anexo V)i e,
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b.) desequilíbrios regionais, causados pela concen
tração industrial na Região su~ do Brasil.

Esse processo de industrialização, posicionou a
economia brasileira em um estágio bastante desenvolvido, mas,
evidentemente trazendo um número muito grande de problemas.

Com o governo Kubitschek, observa-se que a indus
tr~alização do Brasil, a qualquer preço, foi concluída. Nesse

!período, as multinacionais norte-americanas, dados os privilé
gios j:á:::.mencionados,passaram a apostar e a investir diretamen
te no projeto de industrialização do país, importando fábricas
obsoletas dos ~stados Unidos e da Europa, utilizando tecnolo

gia já ultrapassada e explorando uma mão-de-obra barata, que o

Brasil lhes proporcionava. ,.
Apesar do desenvolvimento verificado, sob o ponto

de vista de produção industrial, notou-se que, em virtude da
crescente desnacionalização da indústria, houve uma transferên
cia dos centros de decisão para fora do país.

3.4.- O iníoio da década de sessenta

Findo o governo Juscelino Kubitschek, as eleições

foramrealizadas normalmente, e Jânio da Silva Quadros é elei

to. Sua carreira política fora meteórica. Pela primeira vez,

na história da eleição do Presidente da RepÚblica, a oposição
ganhava. Sua base eleitoral era constituída, principalmente,

da massa popular descontente, relegada ao último plano pelo go
verno anterior. Tinha bom apoio, inclusive, dos representantes
do capital estrangeiro e das grandes multinacionais americana~
Na verdade, o povo que votou em Jânio, votou contra a situação
a que estava submetido. Jânio era sinônimo de honestidade e
trabalho, tradição vinda dos tempos que esteve à frente da pr~
feitura paulistana e do governo paulista.

Os assalariados, no período de Jânio Quadros, rap!
damente perderam o que se chama de "ilusão monetária" ou "sala
rial" - a crença de·que os reajustes salariais _ ef:etivamente
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recompunham o poder aquisitivo. A elevada inflação mobilizou

segmentos sociais que, até então, nunca haviam participado de

movimentos coletivos, como pr9fessores, médioos, etc.
A participação política dos assalariados, era cada

-
vez maior e reforçada pelo ciclo de lutas econômicas, desenca

deadas pela inf1'ação. O combate à inflação era desejado por to

dos os grupos sociais, desde que não fosse às suas custas, já
1qti~estavam organizados politicamente e divididos por um forte

sentimento classista. Nessa situação, o presidente encontra sé

rias dificuldades para governar e, em agosto de 1961, Jânio re

nuncia à pres,dência ~a República.
Com a renúncia de Jânio'Quadros, agravam-se os pr~

b1emas econômicos, sociais e políticos. ,Face à desconfiança de

setores militares mais radicais, reforma-se a Constituição, in,

troduzindo como forma de governo o Parlamentarismo, visando ti

rar o poder total do governo do vice-presidente João Goulart.

O presidente João Goulart era um homem marcado p~

lo passado histórico de nacionalista e, nesse período, começou

a tomar algumas medidas. Cancelou todas as concessões de jaz!

das de ferro feitas ilegalmente ao "trust 11 norte-americano Han

na Corporation (44), manteve a política externa independente e

apoiou a desapropriação dos,bens (não das ações) 'da mu1tinacio

na1 ITT - Internationa1 Telephone & Telegraph e, também, da

subsidiária da American & Foreign Power. Estavam acirrados os

ânimos entre o governo brasileiro e Washington.
O governo Gou1art também criou o Cons:e1ho Nacional

de Energia Nuclear, com o monopólio estatal para a pesquisa de

jazidas e comércio de minérios nucleares, bem como dos mate

riais físseis e férteis, dos radioisótopos artificiais e subs

tâncias radioativas das três séries naturais e subprodutos.

Além disso, instalou a Eletrobrás, empresa estatal que abarca

ria todo o setor de eletricidade do país.
Em função de tudo isso, o governo dos Estados Uni

dos dificultou, como pode, o novo governo brasileiro.

Walter Moreira Sal1es, Ministro da Fazenda, aconse
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aconselha Jânio a empreender uma viagem a Washington, com o obj~

tivo de reescalonar as dívidas que o país herdou dos governos

anteriores. O preço .imposto pelo presidente Kennedy, era eleva

do: ruptura das relações diplomáticas e comerciais com Cuba; li

berdade na remessa de lucros e dividendos para as empresas nort~

americanas Lns t.aâ adas no Brasil; acordo especial que garantisse

e. privilegiasse os investimentos americanos no país; compra da
~ .
~FORP - conjunto de empresas hidrelétricas; e, a exigência de

que o país cortasse qualquer tipo de relações com os países do

leste europeu.
Gpulart nao aceitou o pacote de exigências e procu

rou reforçar seu governo; contudo, as massas populares começaram

a ganhar as ruas, fazendo greves, mobilizações e chegando até a

se organizarem através do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT)

e do Pacto de Unidade e Ação (PUA). Já no campo, houve a reorg~

nização das Ligas Camponesas. Outras organizações como Sindica

tos, União de Estudantes, Partido Comunista, faziam com que o de

bate das decisões políticas se tornasse cada vez mais amplo, g~

rando, assim, uma polarização dos setores de esquerda no país.

Com o alargamento da participação das faixas da pop~

lação brasileira no processo democrático, e com a -.'consequente

questionabilidade do modelo político e econômico brasileiro dos

anos 61/64, com as medidas de caráter nacionalizantes e das ten

tativas de aproximação do governo Goulart para com o povo, atra

vés de vias populistas, criou-s.e uma crescente instabilidade en

tre o governo e os interesses: das mul, tinacionais no Brasil, do

empresariado e da classe média brasi.leira.
A es.ca altura, era clara a fal ta de apoio dos gra,!!

des empresários ao governo. Com a adoção do Plano Trienal de De

senvolvimento, do professor Celso Furtado, fortes medidas foram

tomadas para refrear a inflação, o que causou uma recessao consi

derável. O que deve ser ressaltado é que o governo, por si -so,
não era o responsável pela estrutura irreal em que se encontrava

a economia do país, pois tal si tuação era o resul tado final de

um processo de desenvolvimento industrial levado a qualquer cus



custo, sem a necessária vis.ão e coordenação de um planejamento
global continuado.

Com a revogação do Parlam~ntarismo e a reorganiz~
çao de seu Ministério# Jânio tenta realizar a tão discutida "R~
forma Agrária". Era, na verdade, um sonho ingênuo, a nao ser p~
la desapropriàção.pura e simples sem pagamento das terras dos
latifundiários (na sua maioria improdutivas)~ O projeto não po

i·
jde~ia vingar, principalmente em função de que a Constituição

exigia que o pagamento fosse feito em dinheiro. Como o governo
não tinha recursos para isso (avaliado em um trilhão de cruzei
ros, antigos e~a époc~), procurou convencer os setores menos 'I.'

tulos da Dívida Pública, resgatáveis no'fim de alguns anos.
progressistas, ou mais radicais, a aceitarem o pagamento em ti

Levantou-se no Congresso uma :tremenda onda de rea
çao. Uma campanha foi desencadeada, procurando convencer o povo
de que o presidente era comunista e pretendia perpetuar-se no

i.,

Democrática, Movimento Sindical Democrático, Resistência Demo

poder.
1!: importante ressaltar, aqui, a atuação de organiz~

çoes empresariais tais como o IPES (Instituto de Pesquisas e
Estudos Sociais) e o IBAD (Instituto Brasileiro de Ação Democrá
tica) , que através de maciças verbas de seto.res nacionais e in
ternacionais,. atuaram determinadamente' para "desmobilização" e
"manipulação" .de lideranças nacionalistas no Congresso Brasilei
ro e na política Nacional (45).

No.caso do IPES, segundo o Sr. Miguel Arraes, houve
até a abertura de uma conta de donativos, onde grandes empresas
multinacionais, contribuiram de maneira a ajudar as forças de
mocráticas do paIs a lutarem contra a ameaça comunista. Esses
grupos criaram outros subgrupos, tais como: Ação Democrática Par
lamentar~ Campanha da Mulher Democráti:ca, Frente da Juventude

crática dos Trabalhadores Livres, etc., que agiam através de aro
pIas campanhas sobre as várias camadas sociais brasileiras. Os
recursos que o IBAD geriu, nas campanhas políticas, nao prov!

nham apenas de fontes no exterior. Ainda, segundo o ex-govern~
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ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, o IBAD recebeu con
tribuição de diversas mul,tinacionais instaladas, no pais (46).

3.5.- A Revolução de 1964 e o capital estrangeiro

o crescimento da dívida externa brasileira; o es
cândalo da AMFORP (onde foi demonstrado, minuciosamente, que
essa corporaçao estrangeira, tinha recuperado, desde há muito,
o valor de seus investimentos, faturando fabuloso excesso de
lucros ilegais); a persistência do Brasil em continuar numa po
sição independellte em féice do problema de Cuba; a radicaliza

ção de correntes de esquerda (CGT, PUA, Frende de Mobilização
popular); as conspirações dos grupos de direita (determinados
órgãos da imprensa nacional, setores civis e militares); a cor
rupçaoi a nova filosofia da Escola Superior de Guerra; o surgi
mento do Grupo da Doutrina de Segurança Nacional dentro dos ór
gãos das Forças Armadas; as reivindicações de determinados se
tores das hierarquias militares; a possibilidade de concessao
de direito de voto a analfabetos e a militares; a inflação cres
cente e a desconfiança no mercado do paísi o problema do con
trole das remessas de lucros das multinacionais no país,
parte do governo brasileiro; a iniciativa de aplicar uma refor
ma agrária, no campo brasileiro (que previa a indenização
via e em dinheiro); a tentativa de reorientar a produção

.•.agr,!..

cola para o abastecimento do mercado interno (ferindo direta

mente os interesses dos setores exportadores brasile!ros e es
trangeiros); a decisão de encampar as refinarias e desapropriar
as terras situadas às margens das rodovias e dos açudes pÚbli
cos federais; foi criando o cenário "ideal" .para o golpe de

estado civil-militar.
Contudo, é importante ressaltar que, autores como

Phyllis R. Parker (47), Moniz Bandeira, Leôncio Basbaun e Mar
cos de sá Correa (48), comprovam a participação direta dos Es
tados Unidos no desenrolar dos acontecimentos da Revolução de
1964. Basta ressaltar, a atuação comprovada de órgãos secretos
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norte-americanos, com diversas correntes de oposição a Goulart,

a operação da força-tarefa naval de guerra nas costas brasilei

ras (armas~ porta-aviões, destroie~s, petroleiros, navios car

gueiros), intitulada IIBróther sam" e a imigração de 5.000 norte

americanos em 1962 e 2.500 em 1963, fantasiados de civis, diri

gindo-se ao Nordeste brasileiro; o comportamento da Embaixada

Americana no Brasil e do seu embaixador Lincoln Gordon e as ati

\,tudes (frases, pressões, atos) de vários setores da sociedade

norte-americana da época tais como, Departamento de Estado, pre

sidentes John Kennedy e Lincoln Johnson, setores cb empresariado

americano, gfande imprensa americana, setores financeiros lig~

dos ao FIM e ao BIRD, etc.

O governo João Goulart sofria ataques de todos os

lados: da direita, por parte da U.D.N.; da esquerda, por parte

de Leonel Brizola, embora este o tivesse apoiado quando de sua

posse.

A última alternativa seria estabelecer o lIestado

de sitioll. O Congresso e as lideranças rejeitam a proposta e Jâ

nio não tem mais quem o apoie. Promulga então, uma série de de

eretos-leis de caráter popular e o problema inflacionário, com

a abolição do Plano Trienal, continuava a existir de forma cres

cente.

A essa altura dos acontecimentos, coadunam-se as li

deranças militares, e coordenados pelo IIGrupo da Doutrina de Se

gurança Nacional 11 , ch.efiado pelo Marechal Humberto de Alencar

Castelo Branco I começa-se a ar+í.cu Lar+se a derrubada do presi

dente, o que efetivamente ocorre em março de 1964.

3.6.- O governo revolucionário

Com a vitória da U.D.N., dos militares da ESG, dos

tecnocratas e do capitalismo internacional, o pais passou a vi

ver.desde então, em um regime de arbítrio, onde predominou uma

exagerada desnacionalização da economia brasileira. Vigorou o

cerceamento das liberdades essenciais do cidadão brasileiro. Es
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Esse regime de arbítrie, crieu, evidentemente, um vazie ideeló
gice ne país que, per sua vez, aniquileu cem a'classe pelítica
brasileira. OCengresse, per exemple, fei celecade várias ve
zes em recesse.

Durante esses dezessete anes, a censura à imprensa
e a tede e qualquer tipo de publicaçãe eu manifestaçãe, foi
institucienalizada.

Ne plane ecenômice, a estratégia de desenvelvimen
te adetada fei a tradicienal, sem qualquer medificaçãe prefun
da eu inevadera. Fei elaberada para combater, principalmente a
inflaçãe e aumeAtar e ritme de crescimente da ecenemia.
estratégia era (49):

a.} reerientaçãe de precesse de distribuiçãe
renda e riqueza para ampliar e mercade de bens
duráveis de censume e faverecer,a fermaçãe de
capital fixe para as indústrias;

b.} reduçãe da taxa de salárie real para liberar
recurses a serem investides, seb erientaçãe de
geverne, na ampliaçãe da .oferta de empreges;

c.} intreduçãe da cerreçãe menetária para neutrali
zar .osefeites da inflaçãe na peupança da elas
se média, paralelamente à erganizaçãe de merca
de financeire, para capi tar essas poupanças (50);

d.} erientaçãe de crédito para e consumo de bens
duráveis; e,

e.} femente à exportaçãe de manufa turades'para auxi
liar ,'epagamente das dividas externas.

Se, for verificade.o desempenhe da ecenemia entre
1964 e 1967, ver=se-eâ que heuve, realmente, uma recessãe. As
principais estratégias menetárias aplicadas legraram, ae final
de 1967, reduzir a inflaçãe. Tal fei feito, principalmente,
reduzinde-se e mercade interne de bens mais pepulares, através
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de medidas cerne a preibiçãe de greves (que buscavam a recemp~ ~'
l'

siçãe de peder aquisitive) e decretaçãe da referma salarial,



que ajustava os salários apenas' uma vez por ano e a
riores.

046níveis infe

Nota-se, inclusive, que, bastou que melhorasse a
oferta de crédito, a partir do segundo semestre de 1967, para
que a economia apresentasse taxas
tuação internacional favorável, a
mentar a utilização da capacidade

de crescimento. Aliada à si
expansão do crédito Loqrou a~
produtiva, diminuir o desem

prego e satisfazer a grande propensão marginal a consumir das
diversas classes sociais.
, No entanto, estruturalmente, a situação do país nes
~,eperíodo, pouco se modificou. Apesar do grande esforço dado à
exportação de manufaturados, a agricultura continuou sendo a
grande responsável pelas exportações do país.

\3.7.- O novo modelo e o desempenho industrial

No decênio 1960/70, a indústria como um todo, pelos
seus efeitos multiplicadores, teve uma grande evolução, princ!
pa1mente a indústria de base, que possue grande influência nos
demais setores da economia. Veja-se o ' quadro seguinte:

PRODUTOS ,.1960 1970

• Aço em lingotes
(toneladas)

• Ferro gusa (to
ne1adas)

• Laminados (ton~
1adas)

• Cimento (tone1a
das)

• Petróleo bruto
(metros cÚbicos)

• Gás natural
(1.000 m3)

· Autoveícu1os
(unidades)

• Borracha sintéti
ca (toneladas)

• Produção de eneE
gia elétrica (mwh)

· Consumo de ener-
gia elétrica (mwh)

1.843.019 5.390.360

1.749.846 4.205.247

1.358.339 3.993.515

3.822.054 9.002.431

4.708.202 9.533.921
.._-

534.885 1.263.605

133.041 416.394

15.991* 75.459

22.864.928 45.459.803

18.345.534 37.672.695

(*) = dados de 1962.
FONTE: Conjuntura Econômica - estatística básica de novembro

de 1972 e dezembro de .1973.



Muito desse impulso, deveu-se à nova orientação dos

governos revolucionários, que reformularam e criaram inúmeros

instrumentos de política econômica: os monetários-fiscais, o

Banco Central, o Banco Nacional da Habitação, o Conselho -Monet~

rio Nacional e diversos outros programas governamentais.

Após 1967, por exemplo, a industrialização entra em

urba fase que pode ser dita como de "recuperação", principalme,!!

te pelos fatores mencionados a seguir (51):

a.) reforma fiscal e financeira; extinção da SUMOC

\ e criação do BACEN; criação do CMN; criação e

regularização dos Bancos de Investimentos; fi

nanciamento, do Capital de Giro das Empresas;

financiamento para exportações e importações;

repasse de empréstimos obtidos no exterior;

etc. ;

b.) verdade tarifária: atualização das taxas .de

serviços de utilidade pública e busca de empré~

timos externos;
c.) crédito ao consumidor, a fim de aumentar a de

manda de automóveis e outros bens de consumo

duráveis;

d.) criação do Banco Nacional da Habitação, ativan

do o setor da construção civil;

e v ) incentivos à exportação e canalização de subsí

dios à produção têxtil, de ca~çados e de máqu!,

nas; e,
f.) política salarial e de financiamento benefician

do a concentração da renda pessoal, provocando

a demanda de consumo diferenciada da classe mé

dia-alta.

A evolução da indústria de transformação, no cresci

mento global do PIB, pode ser visualizada pelo seguinte qu~

dro:
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CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

INDÚSTRIA 1965/ 1967/70 1971/1973 1974/1977
1967

I. Bens de censuro 4,8% 11,6% 12,3% 4,5%
1. Duráveis 13,4% 21,9% * (21,2) 25,5% 5,5%

1.1. Transporte 13,1% 23,9% 24,5% - 1,0%
1.2. ElétricOs 13,9% 17;4% 28,0% 16,0%.
2. Nã:>duráveis 3,6% 9,7% * (13,3) 9,1% 4,2%

rr. Bens de Produçã:> 9,1% 13,7% 15,7% 8,6%
1. Capital 4,5% 13,7% * (39,0) 22,5% 8,4%
2. Int:encediários10,3% 13,7% * (17,O) 13,2% 8,7%

TOTAL 6,8% 12,6% *(17,5) 14,0% 6,6%
lFONTES: INPES

* FINEP.

Todos esses fatores têm reflexos imediatos na lide
manda corrente", implicando na retomada da acumulação de cap!
tal em todo o processo produtivo. O setor de construção civil,
de material de transportes e mecânico, apresentaram elevados
índices de crescimento e, juntamente com o crédito comercial e
a expansao do setor terciário, beneficiaram o mercado: interno,
de forma especial, as indústrias de bens de consumo.

O setor de bens de capital, embora a taxas menores,
também cresceu acentuadamente, utilizando toda sua capacidade
instalada, que antes se encontrava ociosa.

Os investimentos governamentais, por sua vez, con
tinuaram a viabilizar o processo industrial. A ação estatal dei
xa de ter uma motivação eminentemente política ou social -- mo
bilização militar, legislação trabalhista. etc. -- para se afei
çoar a di tames de ordem propriamente econômicos .•

Hoje em dia, não há nenhum país industrializado no
qual a empresa privada proporcione um bom nível de serviços nas
areas de habitação, assistência médica, hospitalização e trans
porte pÚblico, e a preços à altura da população de rendas bai
xas. Segundo John K. Galbraith, "todos os governos contenporª-
neos tendem a ter um amplo setor de empresas socialistas. E is

to nada tem a ver com um imprevisto ou com alguma preferência
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ideológica". Este setor socialista, deve ser administrado no
mais alto nível de eficiência e competência possíveis. No entan
to, ainda segundo Galbraith., "nenhum argumento contra a propri~
dade pública é tão eficaz quanto a alegação de que ela é incom

petente" •
De' fato, seja qual for a justificativ~substanciais

recursos foram alocados pelo governo no setor de siderurgia,
gráf ico-edi tiorí.aL, telecomunicações, pe.tzoqufmí.co, químico-far
macêutico, equipamentos pesados e para modernização e expansao
dos setores tradicionais, como 0 têxtil, por exemplo. O quadro
a seguir, poderá demonstrar a decomposição percentual do inves

. \ ~
timento global do governo brasileiro, entre os anos de 1950 e

1973:

DECOMPOSIÇÃO PERCENTUAL DO INVESTIMENTO GLOBAL
1950 - 1973

INV. GOV.
.ANOS INV. TOTAL
1950 28,4
1951 20,3
1952 19,1
1953 21,1
1954 19,8
1955 20,9
1956 19,0
·1957 27,5
1958 29,0
1959 21,5
1960 28,0
1961 24,8
1962 25,2
1963 23,2
.1964 25,3
1965 29,9
1966 26,1
1967 30,9
1968 24,8
1969* 33,9
1970 19,0
1971 17,8
1972 17,6
1973** 16,5

INV. SPE INV. PUBL • INV. PRIVo
INV. TOTAL .INV• TOTAL INV. TOTAL

1,7 30,1 69,9
1,1 21,4 78,6
1,5 20,6 79,4
2,6 23,7 76,3
4,2 24,0 76,0
4,8 25,7 74,3
3,0 22,0 78,0
6,1 33,6 66,4
7,3 36,3 63,7
8,9 30,4 69,6

11,5 39,5 60,5
14,4 39,2 ._- 60,8
13,4 38,6 61,4
11,4 34,6 65,4
9,4 34,7 65,3

16,4 46,3 53,7

26,4 60,3 39,7

(*) A participação do investimento governamental em 1969 está
aparentemente superestimada

(**) Estimativa
FONTE: F.G.V. - Contas Nacionais e dados fornecidos diretamen

te pelas empresas. A terceira coluna resulta da adição
das duas primeiras.
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Pelo quadro anterior, pode-se notar claramente que

o ano de 1957 é caracterizado por um saldo dos, investimentos
públicos na economia brasileira. Segundo dados de W. Baer, I.
Kerstenetsky e A. V. Villela, as despesas públicas em todos os
níveis do governo (sem contar as empresas públicas), pass~ram
de 12,5% em 1920, para 17,1% em 1947 e 32,3% em 1969 (são ta
xas consideradas altas em termos de padrões internacionais). A
mesma fonte informa que, incluindo-se as empresas governamen
t.ad.s ou estatais, o Estado na economia brasileira, chegou a r~

ipresentar metade do PIB em 1969. Neste ano, enquando as empr~
sasprivadas (nacionais e estrangeiras) representavam 39% do
total de investimentos, as empresas governamentais
ram com 27%.

contribui

AtIllvés do "quadro abaixo, nota-se, também, de for
ma crescente a participação do Estado na formação bruta de ca
pital fixo. Em especial, cresceu de forma substancial, a parti
cipação das empresas públicas:

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO E DO SETOR PRIVADO NA FORMAÇÃO
BRUTA DE CAPITAL FIXO (%)

,1965* 1970* -1974 1975* 1976 1977 1978

•.Setor
Privado 61.9 61.2 60.2 58.0 57.6 56.9 57.0

·-Setor
PÚblico 38.1 38.8 39.8 42. O 42.4 43.1 43.0

•Admimstra
ção Direta
(Cbverm) -24.8 18.5 16.5 16.9 17.7 17.5 16.1

.'Empresas
PÚblicas '13.3 20.3 23.3 25.1 24.7 25.6 26.9

· S.P.E. 15.1 16.3 16.8 18.8 20.0

· Outras 8.2 8.8 7.9 6.8 6.9

FONTE: (*) 1965, 1970, 1975 - F.G.V. Centro de Estudos So-
sãoEstado deciais (publicado por Julian Chacel

Paulo ~ 09.10.77).
1974, 1976, 1977 e 1978 - Estimativa do autor através
do seguinte procedimento: a) inversões da administra-
ção direta, conforme as Contas Nacionais da FGV;b)
inversões das empresas pÚblicas estimadas através de
informações diretas das mesmas e dos orçamentos anua~
de investimento da SEPLAN; c) setor pr-Lvado estimado
por resíduo da FBCF, total das contas nacionais.

Nota-se, claramente, que a empresa pÚblica tornou- :

I
I
I
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tornou-se o veículo dominante, parecendo caminhar para a forma
ção de conglomerados e para a expansão horizontal, seguindo o
exemplo das grandes empresas privadas estrangeiras
Petrobrás e sua associação de subsidiárias).

(exemplo:

Isto está ocorrendo muito devido ao fato de que, a
empresa pública brasileira segue a lógica das empresas priv~

das, isto é, preservação e cresc~ento contínuo, 1evando-a ~a

neutralização da concorrência. Na sua grande maioria, as empr~
sas estatais, surgiram em setores cujas características tecno
lógicas propiciaram a exploração da economia de escala, ou se
ja, setores que não permitiam a existência de empresas priv~

das em competição.
"A combinação de economias de escala, externa1ida

des e imperfeições no mercado de capitais, com a preferência
política por controle nacional 'vis a vis' controle estrange!
ro, são os fatores fundamentais por trás da criação das gra,!!

des empresas governamentais, como: Lóide Brasileiro (1937);co~
panhia Siderúrgica Nacional (1941); Companhia Nacional de 1\1c~
1is (1943); Companhia Vale do Rio Doce (1942); Petrobrás (1953);
Rede Ferroviária Federal (1957); Eletrobrás (1962); Embrate1

(1965); Embraer (1969)" (52).

3.7.1.- O modelo brasileiro:

Resumidamente, o novo "modelo brasileiro de de
senvo1vimento", era assentado sobre o tripé "poupança, confian
ça e mercado" (53). Era necessário favorecer a poupança para
financiar os empréstimos às indústrias, liberando-as da neces
sidade de recorrer ao capital externo e favorecer o consumo de
bens mais caros; por confiança entendia-se um clima de estabi
1idade política para favorecer os interesses capitalistas, in
ternos ou externos; e, por último, o mercado, que deveria man
ter-se em contínua expansão, para sustentar os novos investi

mentos no setor industrial e o consequente aumento da prodLção.
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Recorreu-se à chamada filosofia "produtivista",

como direcionador da economia, pois o "redistributivismo" ten
deria a resultar em um crescimento a.prazo mais longo, já que
dificilmente verificam-se taxas elevadas de crescimento sem
elevadas concentrações de capital e da renda em países subde
senvolvidos (53). :E': a chamada filosofia de deixar o "bolo
crescer, para depois dividi-lo".

1 Este "modelo" e seus desdobramentos resultaram
no que, a partir de 1968, a propaganda oficial resolveu deno
minar de "o:milagre brasileiro".

ma realidade, as medidas adotadas a partir de
1964, restabeleceram o equilíbrio do setor público e criaram
condições para submeter a i~flação sob controle, mantendo-a,
porém, como verificou-se mais tarde, reprimida. A autoridade
centralizada (54), entretanto, criou condições para se elimi
nar os pontos de as.t.ranqul.amentodo sistema, que dificultavam
o seu dinamismo. O problema a ser diretamente atacado, a cur
to prazo, era a utilização da capacidade instalada industrial
do país, que vinha sendo amplamente subutilizada.

Aexecuçao da nova politica econômica, fez-se
pela utilização dos instrumentos comumente empregados no
pais: cambial, fiscal, creditlcio e salarial. Com relação -a
política cambial, tratou-se de evitar que a inflação corroes
se a renda real do setor exportar e evitou-se as bruscas flu
tuações nas taxas de câmbio, que introduzem a imprevisibilida
de na contabilidade das empresas estrangeiras cada ·-vez mais

importantes na estrutura econômica do país. A ]2ol1tica fiscal,
baseou-se na neutralização da inflação mediante a indexação

de todos os titulos financei,ros e depósitos bancários a prazo,
aplicando-se a correção monetária. Foram introduzidas medidas
tendentes à abertura do capital das empresas e os juros e di
videndos passaram a ser tratados com privilégios f Lsca í.a , bem
como favoreceu-se as correções dos ativos das empresas.

A correção monetária foi introduzida para alu
guéis, empréstimos a curto e longo prazos e impostos. A polí-
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política salarial, consubstanciou-se num efetivo arrocho sala
rial para favorecer a concentração de renda (consequentemente
a Poupança Forçada). O salário mínimo real declinou persiste,!!
temente a partir de 1964. As negociações salariais efetivamen
te deixaram de existir, pois as taxas eram fixadas pelo goveE.
no. A inflação de custo (no que se refere às empresas), foi
algo reduzida e os reajustes foram uniformizados por catego

!
rias.

Os governos Castelo Branco e Costa e Silva, além
de controlarem os salários, controlaram também os preços dos
principais proàutos industriais, através do Conselho Intermi
nisterial de Preços (C.I.P.), impedindo que pontos de estran
gulamento pudessem surgir no decorrer do processo produtivo.

O início do "milagre brasileiro" deu-se a par
tir de 1967, com a introdução de políticas mais liberais de
crédito. A equipe governamental do presidente Costa e Silva,
decidiu que a inflação já havia descido a níveis' aceitáveis e
que nao teríamos novas recess'ões por escassez de crédito. Os
meios de pagamento foram expandidos e suscitaram uma corres
pondente ampliação do crédito. Após vários anos de recessao

d
q
li
i'
I,

e subutilização de seu maquinário, a política liberal de
..cre

dito provocou uma utilização maior da capacidade instalada e
"'II.
H

to
nao aproveitada, inclusive da mão-de-obra farta de baixo
to, já que se verificavam altos índices de desemprego em

cus

dos os. setores e um número muito grande de trabalhadores de

baixa qualificação.
A concentração de renda até 1970, favoreceu e

foi o suporte da disparada das taxas de crescimento do PIB.
Em 1960, a metade mais pobre da população recebia mais do que
1}6 da renda total; em 1970, recebia menos de 1}7. Apes'ar do
aumento da renda per capita - argumento utilizado pelos eco
nomí.s+as do governo para comprovação do desenvolvimento brasi
leiro -- o que se verificava, na realidade, era apenas um
crescimento da renda nacional, quase que totalmente apropri~

- --~

~,.

do pela classe média-alta e pel~ classe empresarial.
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Mais tarde, sob os efeitos da crise energética,

iniciada em 1973, a política de desaquecimento da economia

(principalmente a partir de 1975), trouxe, nos anos subsequen

tes, queda nos investimentos e no número de novos projetos de

expansão Lndus t.r'La.l , Segundo informações do Conselho de Desen

volvimento Industrial (CDI), os projetos que passaram por

a~uele órgão em 1975 somaram Cr$ 96,4 bilhões, contra Cr$ 48,8
;

bilhões em 1976 e Cr$ 25,3 bilhões em 1977. Conforme dados da

Revista BANAS n9 1192, os investimentos em 1976, decresceram

em 4% se relacionados com o ano anterior, sendo que em
\caíram em mais 2,3%.

1977

Toda essa retração nos investimentos industriais,

gerou graves consequências no processo produtivo ainda em

1980, quando o setor inicia um processo recessivo substan

cial. o mesmo não ocorreu, em parte, com a disposição das em

presas estrangeiras em investir no Brasil, pois a, aprovaçao

para esse investimento do capital estrangeiro estava intima

mente ligada à tentativa de solucionar graves problemas da

economia nacional.
Em função diss.o, os. projetos estrangeiros no

Brasil, eram aprovados, pois preenchiam os seguintes requisi

tos:
a.) proporcionavam balanço cambial positivo;

b.)consubstanciavam efetiva transferência de

tecnologia;
c.) compatibilizavam-se com as reais necessida

des do mercado brasileiro;

d.) integravam-se à economia nacional e a seus

objetivos; e,
e ,) que 2/3 dos equipamentos importados vinham

sem cobertura cambial e se incluiam na for

ma de investimento direto.
Para que o processo industrial nao sofresse uma

for(teinterrupção, dada a crise mundial, era necessário que
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os investimentos continuassem a efetivar-se, principalmente em

infra-estrutura •
. Para tanto, os setores petrolífero, de energia

elétrica, transporte, telecomunicações e indústrias de base,
teriam que ser mantidos numa dinâmica tal que. mantivessem um

nível de emprego razoável.

i.
I
I

Mesmo havendo, nos últimos anos, uma forte con
centração econômica, face ao surgimento de grandes empresas es
tatais e multinacionais, nota-se que, ao mesmo tempo em que se
verifica a concentração da produção, paralelamente cria-se um
novo segmento ~e mercado, altamente propício à participação de

pequenas e médias empresas.
Esse fenômeno é claramente explicado por Maria

Conceição Tavares, quando ela diz que o processo de concentra
ção é seguido por outro de desconcentração e .:reconcentnição,
pois as novas, pequenas e médias empresas passam a atuar como
complemento às atividades das grandes. Evidentemente que esta
desconcentração de atividades não é acompanhada de uma descon
centração política ou econômica, como demonstrado nos capí t~
los seguintes. O processo de "concentração-desconcentração-re
concentração" é permanente. Na verdade, o que aumenta sempre é
o controle do excedente através de mecanismos de comercializa

çao, financiamento e tecnologia (55).

Fundamentalmente, o desequilíbrio das pequenas e
médias empresas. (vide item 4.8.1. deste trabalho), advém de in
tervenções de sua própria direção, de ações governamentais e
fiscais e da própria concorrência que, geralmente, não são pro

plcias às suas condições básicas.

3.8.- As contradições do modelo de industrialização

Justamente, por criar uma elevada concentração de
renda, uma das variáveis que afetou o chamado "milagre
leiron f' -, o~ a saturaçao das necessidades das classes mais

brasi
al
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altas, que têm, atualmente, uma menor propensao marginal a con
sumir produtos sofisticados. A tendência, deve-se notar, ainda
é de crescimento do consumo de produtos de luxo; entretanto, a
concentração, por favorecer número cada vez menor de pessoas,
e dados os altos índices de inflação atuais, acabou por criar
um impecilho estrutural ao escoamento desses produtos.

As classes mais baixas, desprivilegiadas neste con

texto, podem somente consumir produtos essenciais à sua sobre

vivência, e quase a totalidade de seu salário é destinada -a
alimentação. Todavia, o custo para o consumidor dos produtos

alimentares é'francamente ascendente, pois a agricultura foi
utilizada de maneira a fortalecer o setor industrial e passou
a apresentar, já a partir de 1970, índices decrescentes de pr~
dutividade para os produtos tradicionalmente consumidos pelos

brasileiros.
Dividindo-se a economia em dois se'tores (56), um

"tradicional" e o outro "moderno", sendo que o primeiro é pr~
dutor de bens de consumo (notadamente os produtos agrícolas)

e, o segundo produtor de bens industriais em geral, é possível
percel::erque o "setor tradiCional" é francamente dependente

do "setor moderno". O crescimento do "setor tradicional",
..
e

função do crescimento do consumo de bens tradicionais. Ora, co
mo é sabido, a demanda por produtos agrícOlas ,tende a crescer
à medida que creace a população. Quando a renda no ••setor
derno" cresce, essa tendência não tende a se refletir no
tor tradicional", ou seja, o consumo de produtos agrlcolas
função das necessidades básicas e, portanto, uma aumento

mo
"se

..
e

da

renda não gerará, necessariamente, maior consumo de alimentos,
mas sim um maior consumo de manufaturados, adquiridos no "se
ter moderno". Logo, a maior parte do excedente do"setor tradi
cional" tende a ser trans:ferida para o "moderno", que fabrica
os insumos que o "tradicional "necessi ta (máquinas agrícolas,
fertilizantes, defensivos agrícolas, adubos, etc.), além de ou
tros produtos que os trabalhadores do "setor tradicional" con
somem e que são fabricados no "setor moderno" •
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Essa situação pode chegar ao ponto em que os inves

timentos, dentro do "setor tradicional", são desestimulados ou
redefinidos. Por desestímulo, entende-se a transferência de ca
pital para o ••setor moderno", o que acarreta, a médio prazo, e~
cassez de alimentos e, consequentemente, o seu encarecimento.
Por redefinição, ~ntende-se o desmembramento da agricultura
(quase a totalidade do "setor tradicional") em três outros se

i -tores: um voltado à exportação (amendoim em grao, cacau em
amêndoa, café, fumo em folha, sisal e soja) e que s.eexpande e
se moderniza cada vez mais, já que é imprescindível ao equil!
brio da nossa B~ança CQmercial; outro voltado à substituição
de energia (basicamente a cana para produção de álcool), que
tende, também, a modernizar-se, dada a necessidade de criar aI
ternativas como fonte energética (além de estimulados por pro
gramas como o "Pró-Alcool"); e, por fim, outro voltado ao mer
cado interno (feijão, milho, arroz, mandioca e algodão), que, ;'il

posto como altamente necessário à alimentação da população tem
sido alvo da política anti-inflacionária e, em decorrênci~vem
sofrendo expressiva diminuição relativa, nos últimos anos. Es
sa escassez de alimentos para a população, tem sido uma das
causas do recrudescimento da inflação.

Outro fator contraditório do modelo atual, é o grau
de comprometimento do processo de acumulação com a entrada de
recursos externos e, como eles foram obtidos. A manutenção das
altas taxas de crescimento, apesar de alguns esforços para a
formação de poupança interna, requer, a níveis crescentes, o
contínuo afluxo de capitais externos, o que resultou em uma dí
vida externa astronômica. Como as exportações cons:tituem
forma de abater a dívida, é necessário que o pais, cada
mais, concentre seus esforços. para a obtenção de parcelas si9.
nificativas. do mercado internacional. Todavia, como a conjuntu
ra internacional principalmente, a partir de 1973 {57,), não
favorável, os países compradores vêm adotando medidas restriti
vas à importação de manufaturados e o Brasil, além de concor

~..
rer em desvantagem, pela inferior qualidade natural de seus

. '

uma
vez

I
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1 I'

-e



OB8
manufaturados (de uma forma geral) e preços mais elevados, e!!
contra crescente dificuldade em exportar, o que revela fato
importante: o pais, embora tenha passado por algumas transfo,E
mações, continua extremamente dependente dos países mais adian
tados, tanto no que se refere à nec(3ssidade .de recursos finan
ceiros e tecnológicos, como à perturbações de suas
internacionais e às variações conjunturais externas.

relações

De fato, o Brasil acentuou substancialmente algu
mas de suas principais distorções, e que advinham do seu pro
cesso de desenvolvimento:

A.) enfraquecimento relativo da empresa privada

nacional;
b.) persistência na distribuição desigual da ren

da;
c.) permanência dos desníveis regionais;
d.) dependência e vulnerabilidade muito grande

em relação ao exterior, pois o modelo baseou-
-se na desnacionalização da economia brasilei
ra;

e ,) deterioràção das condições de vida nos:grandes
centros urbanos (58);

f.) aumento do desemprego, principalmente da mao-
de-obra não qualificada; e,

g.) divórcio entre a Sociedade Brasileira e o Es
tado.

Em função do tempo, razoavelmente curto, para as
modificações econômicas: e políticas ocorridas, uma série de
novos e complexos problemas foram detectados no Brasil:

a ,) Urbani zação: aLta concentração urbana na Re
gião Sul do país, predominantemente são Paulo
e Rio de Janeiro, onde ocorreu o início do
proces.so industrial; a criação e expansao das
indústrias abriram oportunidades de empregos,
atraindo a população rural que vivia num pr~
cesso de decadência da cultura cafeeira;
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b. ) Crescimento Populacional: para a grande clas

se de renda baixa, o número 'de filhos .repr~

senta um acréscimo na renda familiar, pois os

mesmos iniciam o trabalho ainda menores. Alia

do a esse desestímulo na redução da natalida

de" está a redução na taxa de mortalidade in

fantil, pois os "progressos nas ciências médi

cas (nas cidades) prolongou de forma conside

rável as expecta tivas de vida" (59);

c.) Desequilíbrios Regionais: apesar de programas
\ como- a Sudene e a ação de empresas. como a Pe

trobrás.e a Chesf, os desequilíbrios regio

nais continuavam a ser notados, pois toda a

riqueza e investimentos eram deslocados para

são Paulo e Rio de Janeiro -- berços da indus

trialização brasileira -- em detrimento das

regiões exportadoras de produtos primários;

d.) Classes Sociais: a classe dominante, agora,

era composta pelos industriais e banqueiros

em substituição àoligarquia-:agrário-comer

cial. A base da pirâmide social é constituí

da pelos assalariados. A nova classe média

era composta por empregados das organizações

burocráticas, pÚblicas e privadas ('60);e r.

e.) Aspecto Político : foi travada uma luta polít!.

ca durante todo o processo industrial, pois a

oligarquia-agrária-comercial era contra a in

dustrialização. Outro aspecto é que, aqueles

que defendiam o processo industrial, defendi~

-no sem qualquer investimento estrangeiro (Re

volução Nacional). Outros defendiam o proce~

so industrial promovido pelo Estado, sob for

ma de planejamento, legislação e fiscalização

específicos.

Em função de todo esse processo, ou modelo de de
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desenvolvimento, o Brasil, hoje, apresenta-se como um país im
portante no contexto mundial das nações, principalmente oci
dentais, pois dispÕe de um grande mercado consumidor com p~
tencial fabuloso; farta mão-de-obra, em grande parte ainda
não especializada; carência de tecnologia e de capital; e, um
regime político estável aos olhos do capital estrangeiro. En
,
i

tretanto, é necessário também, que se adote um novo modelo de
desenvolvimento, principalmente se: for observado _ que o

modelo de Substituição de Importações -- origem do nosso pro
cesso Lndus t.ní.al, -- já chegou ao seu ponto de esgotamento.
Em toda a América Latina, a Substituição de Importações tem
limites que são inerentes ~o próprio modelo (61).

Mesmo assim, o Brasil ainda é uma ótima atração
às :investidas das empresas es·trangeiras, e é inegável o p~
pel que desempenham as multinacionais na atual situação econô
mica, política e social do país. Para tanto, procurar-se-á,
no capítulo seguinte, analisar a participação das empresas
multinacionais nos países subdesenvolvidos e, em especial no
Brasil, pois é crescente o processo de desnacionalização,
principalmente nestes últimos vinte anos, bem como um proces
so, ainda que superior, de estatização da economia brasilei
ra.

> -,;;-~ • .=--..,----.

~7:~:.
. ,c;:
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IV.- A MULTINACIONAL

4.1.- Considerações preliminares

Para uma análise das origens das empresas multina
cionais, é necessário não esquecer certos fatos histéricos. ~
conhecido por todos que, logo após as grandes descobertas, as,
primeiras empresas internacionais, bancárias e comerciais, co
meçaram a expandir-se de forma violenta, graças ao desenvolvi
mento do comércio internacional.

J~, com o·advento da chamada Revolução Industrial,
as atividades internacionais cresceram com uma rapidez • -ra.ncr a

vel, somente que agora, também as empresas industriais, à me
dida que eram implantadas na Europa, expandiam suas ativida

des.
A partir dos movimentos de independência das coLô

nias, esses novos países, não possuindo experiência no setor
industrial e nem capital disponível que pudesse lhes dar pa~
ticipação na profunda transformação tecnológica pela qual es
tavam passando os países· desenvolvidos, sentiram a necessida
de de que as firmas indus.triais, al tamente desenvolvidas, in§.
talassem sua técnica e seu capital em seus países. .cEvidente
mente que, as firmas industriais dos países :desenvolvidos,

também necessitavam se instalar "junto aos países fornecedo

res. de matérias-primas e produtos básicos de alimentação, •••
a fim de estabelecer as condições dos negócios, fiscalizar
as compras e permitir o financiamento dos produtos desejados,
sem o qual os fazendeiros:, pecuaristas e produtores extrati
vistas (dos países não industrializados), não teriam condi
çoes para expandir suas atividades" (62).

"A medida que os pafses subdesenvolvidos. foram
criando uma elite de maior poder de compra, tornou-se interes
sante conquistar essa nova clientela, razão pela qual as ca
sas comerciais européias começaram a instalar filiais nas
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principais cidades dos países novos" (62).

Isto vem ressaltar que, embora discuta-se muito a
empresa multinacional após a 11 Granqe Guerra Mundial, elas
já existiam há muito tempo, somente que, agora, com uma nova
ênfase nos investimentos industriais.

4.2.- Algumas característias das empresas multiliacionais

Como foi dito, principalmente após a 11 Guerra

Mundial, os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, c~
meçaram a sofl\er o fepômeno da "produção internacionalizada".
A internacionalização do capital e da produção, ou simple~

mente, a entrada de empresas multinacionais, especialmente

nos países do Terceiro Mundo, modificou suas relações de de
pendência com o exterior, além de estabelecer aquilo que o

: ;

mente Lndus tirí.a lLaado " (63). Esses paí:ses passaram a
professor Bresser Pereira chamou de "modelo de subdesenvolvi "

: .;viver,

em mercados caracterizados por estruturas empresariais olig~

polísticas.
A evolução da economia desses palses está ligada,

internamente, às modificações estruturais dos países indus

trializados, que, uma vez superadas as crises de pós-guerra,
sob a tutela dos Estados Unidos, procuraram reconstruir todo
o sistema capitalista, de tal forma que a concentração econô
mica oriunda, favoreceu as empresas multinacionais para uma
açao global cada vez mais intensa (64).

Por ocasião dos trab.alhos do comitê da ONU (New
York - 1974), encarregado de estudar o problema das multina
cionais, o presidente da Fiat, Sr. Giovanni Agnelli, disse:
"A empresa multinacional é um fenômeno que se desenvolveu em
resposta a uma comprovada necessidade humana -- a necessida
de de organizar os homens, o dinheiro, os recursos e a tecno
logia mundial ••• A ausência de um governo mundial, deixou a
humanidade entregue a uma multiplicidade de prob.lemas

trastantes e não resolvidos que, diariamente nos pressionam.

",
! :

i

con
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Num certo sentido, a rede de empresas multinacionais, repr~
senta o embrião do sistema nervoso central de·uma emergente

ordem econômica global".
Segundo David E. Lilienthal, conforme definição

dada em 1960, e reproduzida na página número dois do livro

"Empresas Multinacionais" de Àntonio Z. Sanvicente, "multina
:cionais são as empresas que possuem sua sede num país, e que
\~ambém desenvolvem operações e atuam de acordo com as leis e

os costumes de outros países".
Na verdade, as empresas multinacionais caracteri

zam-se atra'\Aésdas grandes empresas oligopolísticas que, em
escala mundial, expandem suas atividades, quer no campo in
dustrial, comercial, extrativo, financeiro ou de serviços.

Segundo Alfred Eichner, em "The Megacorp and Oli
gopolyll (EC-EMP-L-34 - EAESP!FGV), a grande empresa é firma
representativa do oligopólio, com caracter:I.sticas claras:

a.) distinguem a gerência da propriedade da fir

ma r

b.) operam mul ti-fáb.ricas com fator fixo, ou coe
ficientes técnicos., o que resulta numa série
de diferentes curvas de custo i e,

c .) participam, com pelo menos uma indús tria 01i .
gopolística, o que ocasiona uma curva de ren
da diferente para a empresa individual.

Seus principais objetivos, segundo Galbraith e

Paul SWezzy, são:
1.) s.obrevivência da tecnoestruturai
2.) maximização da taxa de crescimentoi
3.) virtuosidade técnica ou o progresso técnico i

e,
."

4. ) lucros, pois sao os meios necessários para aL

cançar todos os demais objetivos (65).
Já, de acordo com Howard V. Permutter (66), as

multinacionais podem ser divididas em três tipos diferentes:
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a.) Etnocêntricas': orientadas pelo país sede (ma

triz) e dependente de sua tecnologia, admini~
tração e cultura. Esta é a multinacional, pe
lo menos atualmente, mais conhecida e difundi
da no mundo;

b.) Policêntricas: tendem à diversificação cultu
ral, orientada pela matriz, entretanto respei
tam as características de cada país onde se
instalam; e,

c.) Geocêntricas: seriam as empresas ideais, pois
\ seriam aquelas orientadas por normas gerais

internacionais uniformes. Il
\,
I~

De acordo com análise feita no livro "Multinacio
na í.s no Bras.il - Diagnóstico e Prognóstico" de Dorival T.

Vieira e Lenita C. Camargo, nas.páginas 16 a 20, sobre a di
visão acima, as primeiras demonstram maiores indicios de "ro
bustez e longevidade" • As segundas "tendem a menor perpetuida
de", chegando mesmo à desagregação. Já as empresas multina
cionais geocêntricas, com autoridade "consubstanciada na ela
boração de planos e na tomada de decisões, seria crescente
mente complexa e independente", de tal forma que, segundo
Permutter, tenderiam à perpetuidade.

Para efeito de simplificação, ficaremos com a
idéia da empresa etnocêntrica, ou seja, "a empresa, ou antes,
o grupo de empresas cujas atividades, estendendo-se a numero
sos países, são conceb.idas, organizadas e conduzidas em esca
la mundial" (67).

"Está demonstrado que as empresas muLt.í.nac íonaLs

utilizam seu acesso aos mercados internacionais de bens, ser
viços e capitais, assim como aeu acesso à tecnologia, de uma
forma que contribui para integrar a economia mundial. A
presa internacional, ao tomar capital emprestado alí onde

em
--e

mais barato e investi-lo onde é mais produtivo, ao difundir
a técnica mais avançada através de sua exportação de um país
para todos os territórios em que opera, atua como substituto
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de mercados imperfeitos, repartindo de maneira eficaz os prQ
dutos e fatores do mundo"(68).

Impressiona realmente que, as empresas multinacio
nais somente raciocinam em razão de seus próprios objetivos,
considerando todos os paises, em que atuam, como favorecidos
por terem sido explorados pelas mesmas (69)•

Uma de suas principais caracteristicas é seu gra.!!
de tamanho, tornando-se necessário o planejamento detalhado
para eliminar incertezas sobre os mercados. A moderna corp~
raçao, em função da grande quantidade de recursos sob seu co
mando, contr<ila em g~ande escala, tanto a demanda como a

I~.,

oferta de um produto (70).

A expansão da multinacional, tem seu inicio no sé
culo passado, e pode ser dividida em quatro e t.apa s ·(71):

1.) Baseada na divis.ão internacional do trabalho
desenvolvem-se as empresas com€rciais, extra
tivas, agricolas e de s.ervãços públicos i

2.) Estabelecimento, nos paises periféricos, de
escritórios de venda e de oficinas de reparo
e de montagem por parte das empresas indus
triais dos patses de Centroi

3.) Substituição de exportações, a fim de garag
tir os mercados dos palses periféricos, que
aproveitaram a II Guerra Mundial para desen
volverem um processo de substituição de impor
taçõesi e,

4.) Cuja motivação é o aproveitamento de mão-de-
obra de baixo custo para a produção, de tal
forma que pudesse assegurar os mercados lo
cais. Esta fase, notada a partir dos anos 60,
no caao brasileiro, é a continuação da tercei
ra etapa.

Demonstrando de outra forma, mas que no seu con
teúdo fundamenta as afirmações anteriores, Celso Furtado ex

plica a expansao das multinacionais nos paises periféricos,
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desdobrada em duas fases:

a.) as empresas dos países desenvolvidos procuram
participar do processo de substituição de im
portações; e,

b.) essas empresas empenham-se em reabrir as eco
nomias perifiricas, "mediante a· diversifica
ção de suas exportações, no quadro de uma re
construção sobre bases novas do sistema de di
visão internacional do trabalho".

Embora discuta-se muito a presença das multinacio
nais, prindipalmente norte-americanas, no Terceiro Mundo, h~
je em dia, nas relações econômicas internacionais, deve ser
levado em consideração,tambim o seguinte:

a.) há ampla ascensao das mu Ltinacionais europiias
e japonesas, em todo o mundo, buscando con
quistar os mercados nacionais. Os Anexos VI,
VII, VIII e IX, procuram ilustrar esse fato;
e,

b.) sob o espírito da "coexistência pacíficall
, as

multinacionais norte-americanas estão pro cu
rando adaptarem-se à fase das divisões das
responsabilidades entre as nações centrais do
mundo ocidental (vide os Anexos X e XI) •

A política norte-americana de IIlow-profile", que
consis.te em coexistir pacificamente com regimes socialistas,
fez com que o domínio capitalista americano em países perifi
ricos não mais fosse considerado como forma feroz de domina
çao, como nos tempos da IIguerra friall

, pois teve como conse
quência, de um lado o relaxamento da disciplina que ligava
aos superpoderes os países situados em suas respectivas órb!
tas, e de outro, o relaxamento dos laços de lealdade nacio
nal no interior dás próprias fronteiras de cada um.

Em função dess.a política e do desenvolvimento das
multinacionais norte-americanas, ficou mais difícil a pro te

ção das mesmas atravis do próprio Estado Norte-Americano,
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pois:

1.) inúmeras intervenções políticas dos Estados
Unidos, nos vários, países do mundo, criaram
uma crescente onda de nacionalismos e revol
tas de caráter socialista;

2 '.) a instituição de regimes militares-tecnocra
tas, principalmente na América Latina, torna
ram diversos países em exemplos da falta de
sensatez do chamado "imperialismo" norte-ame
ricano;

,3.) a P?lí tica dos direi tos humanos, defendida
por Washington , a fim de conquistar na
çoes e para que se comportem como aliados dos
americanos e, consequentemente, como mercados
a serem oligopolizados pelas multinacionaisi
e,

4.) em vários países do Terceiro Mundo, formaram-
-se elites locais (burguesia local) que podem
planejar e decidir, não ma±s como oligarquias
retrógradas, mas como "modernizantes", atuan
do em função de seus próprios interesses, li
gados quase que exclusivamente aos interesses
das multinacionais.

De qualquer forma, as multinacionais americanas,
japonesas ou européias, até certo ponto "descolaram-se" dos
Estados de seus países-sede (72), e atualmente buscam nova
institucionalidade pela reorganização de uma possível ordem
internacional dominante, via criação de órgãos não diretame!!
te estatais, tais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário In
ternacional, o Banco Interamericano de Des'envolvimento, ou
de órgãos que são mais diretamente controlados pela "comuni
dade de negócios", como o OPIC - Overseas Private Investment
Corporation ou o Council of the Americas.

S. Hymer procura mostrar que, "sem o sistema de

empresas multinacionais, o crescimento do capital norte-ame
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americano e do capital europeu e japonês, seriam frustrados
pelo crescimento de novos capitais de novos socialismos, b~
seado na maior produtividade do trabalho mundiaL". Com esse
sistema, os seus interesses podem ser melhor preservados,

absorvendo e selecionando alguns de seus credores potenciais

e eliminando outros (73).
Deve ser ressaltada aqui, a divergência existen

te entre interesses das mu1tinacionais e as classes e grE
pos dirigentes das nações-sede, na medida em que, como exem
p10, os operários americanos protestam contra a transferên
cia de font~s de trabalho para o exterior, ou que parte do
empresariado local, nã~ ligado à mu1tinacional, volta a pro
por o "isolamento" como icdea1 da diplomacia norte-americana
(74). Diante de tal situação, os Estados Unidos escudam-se,
cada vez mais, nas táticas de "10w-profi1e" e utilizando-se
das posições diplomáticas que, à "comunidade dos negócios",
aparecem como vazios a serem preenchidos pelas

nais.

mu1tinacio

Dadas essas evidências, podemos concluir que:
1.) os arranjos financeiros, que podem afetar

profundamente as economias locais, tendem a
ser negociados fora do contexto

ta1~
2.) todas as recomendações de insti tuições fina,!!

govername,!!

ceiras internacionais, sobre mudanças po1ít!
co-econômicas, necessárias à obtenção de
"ajuda", geralmente basear-se-ão na avalia
ção concretizada pelas mu1tinacionaisi e,

3.) será mínima a ação dos governos dos' países
do Terceiro Mundo junto às instituições fi
nanceiras, a tal ponto que as "joint-vent~
res" formadas, poderão tomar empréstimos di

retamente.

1 Sintetizando, conclui-se que o planejamento do

desenvolvimento econômico se deslocará do domínio dos gover
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gevernes para e demínieprivad~ implantado. em escala mundial
de acerde cem as diretrizes das corperações' multinacienais.
E aqui, esse precesse encentra e seu instrumento de açae: e
investimento. multinacienal cenjunte. Segundo. Celso. Furtado.,
em seu artigo. "Estado. e Empresas Transnacienais na Industria
lizaçãe Periférica", e "capitalismo. das grandes firmas e .na
:turalmente cesmepelita, é erientade para e livre-cambisme e
a livre transferência de recurses entre países", embera pe~
sa ser citado. cerne exemplo. as pressões da General Meters eu
da Ferd, dentre des Estades Unides centra es carres

\

japon~
ses.

Cenferme Jehn K. Galbraith, "a maier realização.
da empresa (muLtinacienal ).,está em diminuir as característi
cas nacienais e ternar todas as nações industrializadas
iguais. t uma tendência poderesa de toda a empresa muI tina
cienal, qualquer que seja a sua nação. de·erigem. Para gra~
des investimentos, es países secialistas, também, se valem
da mu l,tinacienal - uma cenvergência inevitável" '(75) 4

Uma ferma de se realizarem esses investimentes ...
e

e sistema de "jeint-ventures" (76) • Além dessa, existem eu
tras fermas: as asseciações de empr-eaas e a própria diversi
ficaçãe da preduçãe, que pode ser considerada cemo uma carac
terística da internacienalizaçãe de capital (77).

Pertanto, pede-se ebservar que as multinacienais
através de emprego. de consLder âve í.s recurses de capital, de
eligepólie, da superieridade tecnelógica, da ebtençãe e uti
lizaçãe de mãe-de-ebra abundante e mais barata des paísesnão
desenvelvides, enfraquecem, de certa maneira, as relações
Estade-Naçãe entre es países capitalistas centrais, pois há
uma clara centradiçãe entre a estrutura ecenômice-eligepóli
ca das multinacienais e es sistemas pelítices pluralistas.

Os recurses financeires, seb centrele das grandes
empresas e bances multinacienais, superam as reservas à dis
posição. dos bancos centrais dos países capitalistas. Ora, sao
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justamente essas reservas, que esses países contam para con
trolarem taxas de câmbio e se defenderem contra movimentos
(especulativos ou não) de capitais. Não constitui, uma hipó
tese sem sentido, a de que a conjugação de ações isoladas de
firmas, no campo da movimentação desses cap í.ca í.s , possa num
momento, deflagar. .uma crise internacional de graves propoE,
çõese cuja velocidade e efeitos cumulativos, sejam superio
res à capacidade de reação dos governos dos países centrais.
Ou mesmo, criar sérios problemas no Balanço de Pagamentos
dos países onde essas empresas atuam. Portanto, talvez nao
seja por dutras razoes que, ao nível de ideolog~a da grande
empresa, o Estado-Nação já aparece como uma instituição qu~
se que "superada".

Nesse quadro de referências, fica quase evidente
que, a competição européia-japonesa-americana na América La
tina, tende muito mais para amaximização dos interesses co
munsdo que a arriscar uma possível confrontação, apesar das
diferenças culturais, apesar da ambivalência americana a se
adaptar a uma nova situação em que o poder deve ser partilh~
do e apesar da atuação européia face a. abertura e a tentati
va de atração dos mercados latino-americanos ao "big busi
ness europeau '",

A competição deverá ocorrer ao nível de empresas
e nao ao nível de nações centrais ou desenvolvidas. Essa di
fe.rença é fundamental, porque é ela que vai, em úl tima análi
se, qualificar a natureza do aumento de poder da barganha
que os países latino-americanos poderão retirar das rivalida
des inter~capitalistas (78),

Conforme demonstra o professor Luciano Martins,
em seu livro "Corporação MuI tinacional", a maximização do P2.
der de barganha das elites lat.ino-americanas não chega a in
terferir nas regras do interior das quais é contida a compe
tição inter-capitalista. Ou seja, sempre haverá o equilíbrio
oligopólico a nível de firmas e a nível dos diferentes graus
de dependência capitalista dos países latino-americanos em
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relação às naçoes capitalistas do centro. E, como consequên
cia, sempre nessas nações as suas elites domínantes estarão,
constantemente, reforçando-se e negociando as suas dependê!!
cias.

4 .3.- As empresas muI ti,nacionais e as aIianças de
classes

"Avaliar o papel desempenhado pelas empresas muI
tinacionais, pretendendo excluir a variável classe social,
torna-se realIhente enganoso" (79).

Existe uma ligação muito clara entre os interes
ses dos tecnocratas e capi~listas industriais dos países
periféricos e os interesses das empresas multinacionais.
Na América Latina, por exemplo, esse fenômeno é bastante vi
sível, principalmente em se admitindo que a classe dominan
te desses países geralmente é financiada, para se manter no
poder, por grandes grupos econômicos estrangeiros e, em aI
guns casos, também nacionais.

"No plano político, a multinacional tem utiliza
do a burocracia estatal para manter, pela força ou pela edu
cação, as condições estruturais que fazem com que os operá
rios se dirijam ao trabalho todos os dias e aceitem a auto
ridade do capitalista e seu direito a uma remuneraçao mais
elevada, seja como retribuição pela administração, seja co
mo juros e dividendos" (80).

O homem que trabalha na multinacional desempenh~
em função disso, um papel preponderante. "Os gerentes das
multinacionais são os primeiros homens na história que po~
suem a organização, a tecnologia, os recursos e a ideologia
para fazerem uma tentativa plausível de administrar o mundo
como uma unidade integrada 11 (81),. Os "managers 11 internacio
nais conseguem substituir a lealdade nacional, de seus g~
rentes, pela lealdade empresarial {ou "lealdade organi·zaci~

~-_., -

nal" - conceito criado porH. Simon, em sua obra "Comport~

l: ,, ,

'i!
í I
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"Comportamento Administrativo" - FGV/RJ). Segundo o profe.§.
sor Maurício Tragtenberg, isto significa integrar o oper~
rio na lógica patronal.

Se esses indivíduos 'conseguirem integrar o plane
ta, a lealdade à multinacional deverá iter precedência sobre
todas as demais. Em todos os casos possíveis, os gerentes
mundiais, tentarão convencer governos, homens de negócios
locais, ou seja lá quem for, que nao há conflito entre as
metas empresariais estrangeiras e as do país hóspede. As em
presas multinacionais estão procurando conquistar as leald~
des dos vários segmentos das populações dos países não de
senvolvidos. Aos trabalhadores, elas oferecem ingresso em

-uma aristocracia laboral que pode significar (nem sempre, e
verdade) alguma remuneração extra. Aos homens de negócios
oferecem participações, gerências locais e compromissos co
mo clientes. Aos governos, oferecem um caminho familiar p~
ra o crescimento econômico. Mas, o seu apelo mais forte a
lealdade, dirige-se ao pÚblico em geral, utilizando uma men
sagem simples e insistente: o consumo como solução de seus
problemas, pois os produtos por elas vendidos, tornam a vi
da mais confortável; mais alegre, saudável, etc. "A democra
cia dos consumidores é mais importante do que a democracia
política", sugere o Council of the Americas. O que se obser
va aqui, é que o capitalista (vide "Algumas Características
das Empresas MuI tinacionais" - item 4.2. deste trabalho) de,!.
xou de exercer a gerência da empresa, extremamente operacio
nal, para exercer o controle político, isto é, dirigir seus
empregados para aumentar o lucro da empresa, de tal forma
que "a administração do trabalho sob o capitalismo se
constitue num discurso patronal para manipular o trabalha
dor, para criar o escravo contente" (82).

Pode-se dizer que, após a II Guerra Mundial, uma
nova classe começou a se formar no Brasil em função disso:
a dos administradores brasileiros de grandes empresas (g~

~-
~,l:otj

'-

ralmente estrangeiras), dos advogados e dos "public rela
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relations" dessas empresas. Uma nova classe social, quase

que completamente desnacionalizada, amarrada aos interesses

do capital estrangeiro.
Embora o professor Bresser Pereira procure . nos

mostrar, que ~ tecnoburocracia estatal brasileira possui uma

1 "autonomia relativa em relação à burguesia local" (83), a

verdade é que, são reduzidíssimas as possibilidades de se

reminstitucionalizadas políticas nacionalistas, que criem

qualquer tipo de restrição à entrada de multinacionais nos

países do Terceiro Mundo, inclusive o Brasil. Mesmo Bresser
\.

Pereira, concorda com isso, quando afirma que "as' empresas

multinacionaisacham-se, assim, presentes na elite política

dirigente através de seus representantes originários da tec

noburocracia e principalmente da burguesia local" (84).

Analise-se, por exemplo, os salários no Brasil.

A estrutura salarial, imposta a partir de 1964, somente foi

possí-vel graças à ação dos governos militares e tecnocráti

cos que se seguiram após a Revolução, de tal forma que peE

mitiu que os setores dinâmicos da burguesia industrial, de

sorganizassem totalmente o antigo movimento operário brasi

leiro. EVidência, entretanto, que para implantar-se o capi

tai estrangeiro e criar o "milagre brasileiro", os governos

autoritários tiveram que quebrar com a resistência da clas

se operária e dos movimentos nacionalistas existentes.

o arrocho salarial imposto (85), a i :destruição

dos mecanismos de reivindicação trabalhista e de organiz~

ção, fizeram com que a classe de trabalhadores no Brasil,

carregasse todo o ônus oriundo dos áureos anos de crescimen

to da economia brasileira da década de setenta.
De fato, "o grau de monopólio da indústria, ex

plicado pelo poder de mercado das grandes empresas a

quebra do poder sindical, após 1964 e a mudança na política

oficial de fixação de reajustes do mínimo vital e das taxas

de indexação 'a posteriori', por parte do Ministério do Tra
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Trabalho, a partir do mesmo ano" (86), foram responsáveis p~

las modificações nos salários dos trabalhadores.

A distribuição desigual da renda e os novos p~

drôes de consumo, interessantes às grandes empresas -, prod~

toras principalmente dos bens de consumo ..-.-foi conseguido

através da crescente ampliação das diferenciações salariais

e da queda dos preços relativos desses bens (86).

O modelo de desenvolvimento, adquirido pelos

ses em desenvolvimento, requer a manutenção de baixos

.-pa,!.

salá

rios e a concentração de renda. Mesmo que a industrializa

ção traga ãumentos-de produtividade, insignificantes são as

modificações obtidas nos salários médios dos trabalhadores

(87) •

De qualquer forma, se a empresa privada nacional

encontra dificuldades de expansão, o mesmo nao ocorre com as

empresas estatais, que expandem-se, às vezes, em função de

um nacionalismo e voluntarismo dos grupos dirigentes, que

forma a chamada "tecnoburocracia estatal".

4.4.- O estado bra,si,leiroe as multin:acionais

Desde o Estado Novo, com o surgimento das esta

tais vinculadas à base produtiva do sistema (CVRD, Petrobrá~

Chesf, Furnas, Bnde, etc.), o estado brasileiro procura de

sempenhar o papel de "socializador de parte dos custos de

produção, sem o que, nao se obteria a estruturaâe preços re

lativos, requerida para dar continuidade à expansão no qua

dro de moderni zação" (88).
Na verdade, as empresas públicas consolidaram o

próprio desenvolvimento do capitalismo no Brasil, principa!

mente em são Paulo, pois o peso dessas empresas é extremamen

te importante a nível de investimentos governamentais. Na me

dida em que, a economia brasileira está intimamente ligada

à participação do Estado, esta é viabilizada pelos investi

mentos e pela formação de capital do Estado (vide o quadro
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abaixo), sem criar posições antagônicas. O crescimento das

empresas estatais não foi antagônico ao posicionamento das

empresas privadas, embora possa, dado a autonomia própria

que alcançaram, interferir na execução da própria política

e planejamento econômicos.

TAXAS DE CRE SCIMENTO DA FORMAÇÃO
BRUTA DE CAPITAL - (% )

~DIA P/
1970-74 1975 1976 1977 1978

1. Setor Privacb 16.3 5.3 5.7 1.5 4.0
2 Setor ~lico - 17.5 15.3 7.5 4.5 3.6

Goverm (Admi .
nistra;:ãoDi
reta) 13.5 .-11.9 11.5 1.6 4.4 -
ErIpresaPWli
ca 20.8 .17.7 4.8 6.5 9.1
S.P.E. 18.0 9.7 15.0 10.5
outras 17.3 -4.5 -11.5 5.4

3 FOCF.- Total 16.7 9.3 6.5 2.75 3.9

FONTE: Estimativas feitas com base nas informações da
Tabela da página 050, sendo que as inversões
do Governo vêm das Contas Nacionais, as das Em
presas Públicas de informações diretas e do Se
tor Privado, por resíduo.

Quanto às empresas privadas nacionais, a sua ex

pansao está diretamente ligada ao fato de desenvolverem um

mecanismo descentralizador de decisões, além, é claro, de

absorverem parte dos custos de produção, princi~almente sa

lariais. Ainda assim, não chegam a participar dos setores

mais dinâmicos da economia, pois dependem tecnologicamente

das multinacionais.
liAS empresas mul tinacionais tendem a sí,tuar-sem

centro do setor moderno, tecnologicamente sofisticado e di

nâmico da economia. E seja pela tecnologia de processo que

adota, seja pela tecnologia de produto, tende a estabelecer

as bases de um tipo de desenvolvimento ou mais especific~

. .'
';"~~.---'
,. - ,<L_

mente, de subdesenvolvimento desigual e marginalizado, que
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beneficia apenas uma minoria de tecnoburocratas e capitali~

tas nos paIses perifiricos" (89).

"A interação dessas ,duas forças - o processo de

modernização e a ação do Estado - i que alimenta a indus

trialização perifirica e define o quadro social que

emerge" (90).

dela

4.5.- A importância das empresas multinacionais nos

paIses subdesenvolvidos

\ Apenas, para avaliar a influência d~s multinaci~

nais no mundo atual, basta observar o levantamento efetuado

em 1978, pela Conference Bord. Relacionando-se as cem maio

res unidades econômicas do mundo, chegou-se aos seguintes

números: 61 são paIses e 39 são empresas industriais. Os

paises foram relacionados segundos seus PNBs, enquanto que

as empresas segundo suas vendas. O Brasil, por exemplo, si

tua-se como o dicimo paIs mais rico do mundo, com US$ 148,9

bilhões (7% do PNB dos Estados Unidos, que sao os prime!

ros). A General Motors vendeu, em 1978, US$ 63 bilhões, aci

ma do PNB argentino. A Shell faturou US$ 44 bilhões e a

Ford US$ 42,8 bilhões, superando o PNB da Venezuela ou da

Colômbia (esses dados foram publicados pelo Jornal da Tar

de, em maio. de 1980).

A industrialização brasileira, somente foi possI

vel graças a um grau muito grande de comprometimento entre

o processo de acumulação e a entrada de recusos externos,

pois teve inIcio com a ajuda do mercado financeiro interna

cional, pois "respondeu positivamente às nossas.(das multi

nacionais) postulações de ajuda externa, componente insepa

rável de todos os nossos planos ou politicas de desenvolvi

mento" (91).

O atual processo de desenvolvimento baseou-se ~

talmente na crise do mundo capitalista, que "teve uma anôm~

la oferta de capitais ao Terceiro Mundo". Nessas condições,
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a .. . capacidade de endividamento externo já foi utilizada,

levando-o a seus próprios limites, de tal forma que a pre~

são sobre o Balanço de Pagamentos converte-se em pressao

sobre as finanças do Estado (91).

No início da década de cinquenta.,principalmente,

as indústrias nacionais -- tradicionais -- orientavam cada

vez mais seus interesses aos das mu l,tinacionais. "A lógica

do lucro demonstrava-se superior à nacionalidade das empre

sas e o sustento de uma política econômica'baseada na bur

guesianacional e no mercado popular, tornava-se irrealis

ta "( 92) • ,

Toda a problemática dos países do Terceiro Mun

do, está na dificuldade.que·encontra para formação de pou

panças necessárias ao desenvolvimento. Caso admitamos, que

o "imperialismo" caracteriza-se pela penetração do capital

estrangeiro nos países latino-americanos, "ele implicava

também, no estabelecimento de um padrão estrutural de rela

ções que 'internalizava' o externo e que criava um Estado

formalmente soberano e disposto a responder pelos interes

ses da nação. Este Estado é, ao mesmo tempo e contraditoria

mente, instrumento de dominação econômica internacional"

(93) •

o sistema de crédito, segundo S. Hymer, é um dos

grandes fatores de concentração e centralização do capital,

pois a criação de um mercado internacional de capital e a

formação de empresas multinacionais, são fenômenos desenvol

vidos paralelamente.

"O desenvolvimento do mercado internacional ,de

capitais, dá às empresas multinacionais, maior acesso as

poupanças de muitas nações, permite que se empreendam proj~

tos de maior alcance e envergadura e favorece as fusões e

incorporações" (94).

4.5.1.- suplementação de poupanças

Um dos obstáculos principais ao desenvolvime~
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desenvolvimento econômico dos países do Terceiro Mundo, é a
insuficiência de poupança. Na medida em que a entrada de c~
pitais estrangeiros signifique uma suplementação de poupa,!!.
ça, Lsto representaria um efeito· posi tivo aos países não de
senvolvidos. "A pobreza do Terceiro Mundo, dificulta a for
mação de poupanças indispensáveis à constituição do capital
com que financiar os projetos de desenvolvimento. Sem di
nheiro, torna-se impossível adquirir os equipamentos, as p~
-tentes e convocar os técnicos necessários à dinaminação das
riquezas naturais e à elevação dos padrões de vida" (95).

\ Segundo Osny D. Pereira, o capital pode chegar
aos países subdesenvolvidos de duas formas: pelos emprést~
mos tomados de instituições financeiras, para aplicação p~
10 mutuário ou' sob a forma de investimentos diretos às em
presas de grande porte, proprietários das máquinas e da tec
nologia. Mas, na maior parte das vezes, as multinacionais,
ao se dirigirem a outros países, sabem que sao pouco efi
cientes as políticas de proteção ao capital nacional e "ob
terem permissão para coletar a poupança no próprio país hos
pedeiro e·realizar grande parte dos 'projetos com o dinheiro
recolhido entre os nativos" é, até· certo ponto, fácil e mui
to mais cômodo. "Chega um momento em que nao será mesmo ne
cessário trazer capital algum de fora". Esse fenômeno ocor
reu muito no Brasil, e ocorre. Não se pode negar que as cor
porações multinacionais, de fato, construíram fábricas, que
por sua vez, foram apresentadas orgulhosamente como autênti
ca :contribuição para o aumento das oportunidades de emprego
e do bem estar dos países pobres do Terceiro Mundo. Ma~ nes
se ponto da expo sí.çâo , é conveniente indagar quem, afinal,
pagou estas fábricas; quem, de fato, investiu recursos e
utilizou suas poupanças?

Enrique Iglesias, afirma (96): "Em geral e ape
sar das múltiplas recomendações que foram elaboradas pelos
textos da Aliança para o Progresso, o coeficiente de poupa,!!.
ças para a região (América Latina) não aumentou, mas sim,
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diminuiu. Se se comparar os anos 1966/67 com os anos 1960 e

1961, data do início da Aliança, a poupança média da Améri

ca Latina passou de 16,5% do PI~ para l5,9%~".

Segundo o professor Bresser Pereira (97), "em

1968, do total de 959 milhões de dólares utilizados no fi
nanciamento das empresas industriais norte-americanas, na

América Latina, apenas 12,4% se originaram dos Estados Uni

dos".

A este assunto temos, tamb.ém, os números reco

lhidos por J. J. Servam Schreiber (98): "em 1965, os ameri

canos inv~stiram na Europa, US$ 4 bilhões. Eis como foram

financiados: a.) empréstimos obtidos no mercado europeu de

capitais (euroemissões) e créditos obtidos diretamente dos

países europeus: cerca de 55%; b.) subvenções orçamentárias

das autoridades dos países europeus e auto-financiamento l~

cal: cerca de 35%; e c.) dos Estados Unidos: cerca de 10%".

Schreiber disse mais: "é assim que, os inves
. -timentos americanos realizados na Europa, sao financiados

por intermédio de recursos europeus. Isto é, de qualquer mo

do, nós pagamos-lhes para que eles nos comprem".

o mercado da euroemissão forneceu ao investi

mento americano, em 1966, de 450 a 500 milhões de dólares.

Schreiber conclui a à Comissão Econômica para a América Lati

na (da ONU) que, "a assistência e os investimentos externos

provocaram no continente sul americano, uma descapitaliz~

ção da ordem de US$ 1,342 bilhões nos últimos cinco anos".
"O estudo relata que, no quinquênio 1965/69, os

empréstimos concedidos à América Latina alcançaram US$

19,267 bilhões. Com um reembolso de US$ 12,476 bilhões, o

saldo fica em US$ 6,791 bilhões. Subtraído o pagamento de

US$ 3,565 bilhões em juros, o débito líquido fica reduzido

a US$ 3,226 bilhões.
O economista argentino Aldo Ferre, por sua vez,

constatou que as empresas americanas levantaram, nos anos

de 1969 e 1970, mais de 78% de suas necessidades financei
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financeiras na América Latina (99). O que essas estatísticas
indicam é que as empresas globais não são, de fato, grandes
fornecedoras de capital e financiamento aos países pobres. ~
bem verdade que, no setor manufatureiro, 38% dos recur.sos in
vestidos nas subsidiárias da América Latina, provêm de lu
cros reinvestidos, que os contadores classificam como capi-
tal externo. O único problema-é que essa classificação igno
ra o significado real do que aconteceu. Os lucros reinvesti
dos foram, em grande parte, gerados por recursos locais. Mes
mo que possam ser considerados como acréscimos à poupança
local, tal~z nao possam ser usados para atender às necessi
dades urgentes de desepvolvimento do país, uma vez que sao

-,
',1

controlados pelas empresas grandes e usados para suas finali
dades próprias. E, um dos objetivos principais dessas grag
des empresas, consiste em retirar, com toda a rapidez .,poss~
vel, esses ganhos riopaís.

Aliás, é bom senso empresarial, tentar um ráp'!.
do retorno de investimentos em países que, como as repúbli
cas latino-americanas, são considerados relativamente instá
veis. Entretanto, são os países subdesenvolvidos que mais
precisam conservar os lucros e as poupanças, a fim de rein
vestirem nas atividades necessárias ao desenvolvimento.

"As remessas de lucros tendem a ser, considera
velmente, maiores do que as entradas de novos capitais de
risco nos países subdesenvolvidos (97). Deve ser mantida a
taxa de lucros para que o sistema de empresas
nais sobreviva e se expanda. Para tanto, o capital ergueu ela

--.mu l,tinaciO:

boradas super-estruturas corporativas para unificar o traba
lho na produção, dividindo-o no poder" (100).

Os números a respeito são muito claros e, as re
messas de lucros feitas de forma aberta, devem ser somadas
às remessas disfarçadas, através de subfaturamento (nás ex
portações das filiais), ou super-faturamento (nas import~
ções das filiaiS). O Anexo XII, procura ilustrar essas afir

maçoes.
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4.5.2.- O caso brasileiro

Certa vez, Carlos Ramos Villares, presidente
da ABDIB (Associação Brasileira para o Desenvolvimento da
Indústria ~e Base), queixou-se: "As empresas estrangeiras
investem, tão somente, a sua coragem e o nosso dinheiro".

Em 1934, foram empreendidos esforços por Ge
túlio Vargas, na Constituição do referido ano e, na Consti
tuição que o mesmo outorgou em 1937, com o objetivo de na
cionalizar os bancos de depósitos, isto é, proibir que ban

\ '.cos estrangeiros' coletassem recursos no Brasil,· para de
pois emprestar, cobrar juros e levá-los para o exterior
uma das formas mais injustas de espoliação internacional.
Entretanto, a norma que existe em nÚffierosospaíses é que,
na América Latina - já se introduziu na Argentina, na Ve
nezuela e no Perú, ampliando-se a todos os signatários do
Pacto Andino - não logrou passar na Constituição de 1946,
e até hoje, continua uma reivindicação frustrada.

A revista norte-americana "Fortune", de dezem
bro de 1967, num artigo intitulado "Our First Real Interna
tional Bankers" .(Nossos primeiros e verdadeiros banqueiros
internacionais'), reportava o seguinte, com relação à entra
da do capital financeiro no sistema bancário dos países p~
bres: "As subsidiárias de bancos americanos sempre têm pro
blemas ao captar depÓsitos locais. Para sustentar tal difi
culdade, alguns bancos optaram pela participação, o que
significa tornar-se sócio de um banco nativo já existente.
Com tal participação, um banco adquire liquidez instantâ
nea e dispensa a trabalheira de coletar depósitos do nada.
Os que preferem aliar-se aos bancos locais, dizem que es
tes lhes dão acesso a inúmeros negócios, ao passo que a
existência de subsidiárias agressivas, convida à retalia
ção pelos concorrentes nativos e pelas autoridades govern~
mentais".
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Segundo o ex-ministro da Indústria e Comérci~
Severo Gomes, por ocasião do seu pronunciamento acerca do
"capital estrangeiro", o mesmo afirmou no Seminário do The
FinanciaI Times, no Rio de Janeiro (em 11.03.1976), que:
-"Um estudo preparado para o Comi tê de Relações Exteriores
do Senado Americano, revelou que na América Latina, entre
1960 e 1972, os investimentos diretos recebidos por aque
las subsidiárias montaram a pouco mais de US$ 4,0 bilhões,
enquanto a transferência de renda para os Estados Unidos,
ultrapassou a cifra de US$ 13 bilhões" (101).

\ As fusões e incorporações de empresas, ou se
ja, a centralização do capital, complementou os esforços
dos governos pós-revol,?ção, no sentido de concentrar e acu
mular capital financeiro, no setor bancário nacional. Es
sas fusões, "incentivadas amigavelmente" pelo governo, fo
ram efetuadas sob os mais variados pretextos e motivos:
fundir ou incorporar para aumentar a escala de produção;
reduzir os custos, aprimorando a eficiência das empresas;
fundir ou incorporar para fortalecer a capacidade de comp~
tição da empresa privada nacional e alargar sua faixa de
influência na economia do país, etc. Porém, observarrosque o
verdadeiro objetivo, mais amplo, de todo o sistema finan
ceiro nacional, foi ajustar e modelar a economia nacional
às necessidades de acumulação, principalmente das corpora
ções internacionais. Era preciso adaptar a velha estrutura
bancária à concessão de financiamentos a médio---prazo, sup~
rior a cento e vinte dias, para o consumo de bens durávei~
o que só se tornaria possível mediante o fortalecimento das

r
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instituições financeiras, em consequência de sua concentra
çao e centralização.

Como exemplos de contração bancária, impulsio
nada pelo governo brasileiro pós-64, podemos apontar: a
restrição dos juzoar a proibição para a abertura de novas
agências (salvo do Banco do Bras:il); a interrupção de con
cessões de carta-patentes; a submissão dos estabelecime!!
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estabelecimentos de crédito a rigoroso bloqueio, com o fi
to de diminuir sua rentabilidade e compelidos às fusões e
incorporações; fatores esses que tornaram-se necessários
à consolidação dos monopólios, sob a denominação de cong12
merados financeiros. Basta observar que o número de matri
zes de bancos comerciais caiu de 328 em 1964 (477 em 1940),
para 280 em 1968. Já, em janeiro de 1974, só restavam 117
bancos comerciais, 4 pÚblicos, 24 oficiais estaduais, 8 es
trangeiros e 80 do setor privado nacional, segundo a Revis
ta BANAS 1974/75 - Edição Banas - são Paulo - págs. 164,

184 e 185. \

A penetração do capital estrangeiro, no merca
do de crédito, não ocorreu pela via de bancos comerciais,
porque os mesmos bancos estrangeiros, impossibilitados p~
la legislação de funcionarem normalmente no Brasil, utili
zaram como alternativa, a abertura de escritórios de repre
sentação, com a finalidade primordial de intermediar em
préstimos, repasses e financiamentos.diretos às indústrias,
geralmente vinculados à aquisição de máquinas e equipamen
tos de seus países de origem, cujas exportações eles sem
pre procuraram promover. As organizações financeiras multi
nacionais ainda ampliaram suas atividades, através de as
sociações com bancos de inves·timentos, muitos ligados
bancos comerciais brasileiros, que assim, ficaram sob o jo
go do capital financeiro internacional.

Eis alguns casos: em 1972 o Chase Manhattan
Bank (que já dominava 63% do capital do Banco Lar Brasile,!
rol, juntamente com o Deutsch-Sudameri Kanische Bank, fi
cou com 33% do capital do Banco Irmãos Guimarães. O City
Bank adquiriu 33% das ações ordinárias e 50% das prefere~
ciais do Crefisul, mediante a compra de 44% do capital da
Riba Empreendimentos., holding do grupo. O Commerzbank, da
R.F.A., elevou sua participação acionária no Banco de In
vestimentos do Brasil para 5%, nivelando-se com o banco j~
ponês Daiichi Kangio Bank. O Credit Lyonnasi, que controla
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o Banco Francês e Brasileiro, assumiu 22% do capital do

Credisan (que tomou a denominação de Banco de Investimen

tos Credibanco), do qual o Irving Trust Company já part!

cipava com 11%.
Em 1973, surgiram outros caSos: o Banco Nacio

nal de Paris, juntamente com o Hambros Bank Ltd., inglês,

tomaram conta do Banco Metropolitano de Investimentos;

o The Nomura Securities, japonês, comprou 5% do capital

do Banco Bozano-Simonsen de Investimentos; o Bradesco as

sociou-se a um consórcio bancário liderado pelo
\Bank e ao Sanwa do Japão. No ano de 1974, teve-se

Deutsch

o se

guinte: o Barclays Bank InternationalLimited, uniu-se ao

Banco de Investimentos'BCN S.A. e à Financiadora BCN S.A.;

o Lloyds & Bolsa International Limited adquiriu 50% (33%
com direito a voto) do capital do Banco Novo Rio de Inves

timentos e o Security Pacific National Bank, 20% do capi

tal do Banco Denasa de Investimentos. Em abril do mesmo

ano, o Banco Central do Brasil aprovou a associação do

Bayerische Vereinsbank, da R.F.A., com o Banco União de

Investimento do Brasil, já com participação de _ capitais

alemão e japonês.

Como pode ser visto pelo Anexo XIII, entre

os dezesseis principais bancos de investimentos, apenas

dois, no primeiro semestre de 1974, não tinham, pelo me

nos claramente, vinculação acionária com o capital estran

geiro, segundo os balanços publicados na Revista Bancária

Brasileira. Evidentemente que essa vinculação não impli

ca, necessariamente, em controle pelo banco estrangeiro.

Portanto, através dess·es dados, pode-se pe;.

ceber como está centralizado o capital financeiro nacio

nal, parcialmente associado ao capital financeiro multina

cional. As multinacionais associadas aos bancos de inves

timentos, ganharam condições de influir, nao só nos ban

cos comerciais, como também nas financeiras, corretoras
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de valores, companhias de seguro, sociedades de c~to imo

biliário e, ainda, nas indústrias e numa série de serviços

que passaram a integrar os pretendidos conglomerados.

o governo estimulou as associações de ,bancos

nacionais com grupos financeiros multinacionais, a prete~

to de possibilitar a capitalização dos bancos de investi

mentos brasileiros (com ramificações internacionais), e

consequente fortalecimento desses grupos financeiros nacio

nais, aumentando-lhes a capacidade competitiva, incentivag

do a criação de economias de escala onde se evidenciariam

projetos\agrícolas, imobiliários, turísticos, minerais,

processamento de dados, leasing, crédito ao consumidor,

etc. :(.102).
A consequência da continuidade desse processo

de endividamento externo e o capital estrangeiro, também

contribui muito para isso, é de chegar-se a um ponto de es

gotamento total (103), isto é, apelar~se ao crédito exter

no, única e exclusivamente, para cobrir os "buracos" existen

tes no Bal~o de Pagamentos, dadas as dívidas anteriormen

te contraídas.
I,

Aqui, segundo Ignácio Rangel, continuamos a

nos endividar no estrangeiro por produtos cuja importação

poderia ser suprida por produção interna, além, é claro,

de concorrer deslealmente com a indústria nacional, conde

nando+a à ociosidade das instalações, materiais e de ho
'\'mens.

Segundo alguns economistas, entre eles· Luís

G. Belluzzo, estaria na hora do governo renegociar, com os

banqueiros internacionais, a dívida externa brasileira, de

tal forma que os prazos de pagamento não ficassem extrema

mente concentrados e a custos cada vez maiores. Em 1981,
o Brasil terá a obrigação de pagar, como serviço da dívi

da, pelo menos US$ 8 bilhões. Realmente, uma quantia muito

grande para um país, que nesse ano, teve um crescimento

mui to pequeno, próximo de zexo , com taxas de inflação aL
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altíssimas e um processo de recessao quase que generaliza

do.

4.6.- A decisão da multinacional de investir no

exterior

~ importante que, dando início a esse item do

trabalho, descreva-se suscintamente, as condições que, se

gundo a opinião de técnicos da Comissão Econômica para a

Âsia e o Extremo Oriente, da ONU, determinam um "clima

favorável '\para o.capi tal estrangeiro:

1.) estabilidade e segurança de vida e propri~

dade;

2.) oportunidade para obtenção de lucros;

3.) pronto pagamento de compensação justa e

sua remessa para o paIs de origem, no caso

de desapropriação da empresa estrangeira;

4.) facilidades para remessas de lucros, divi

dendos, juros, etc.;

5.) facilidades para imigração e emprego de

pessoal estrangeiro;

6.) sistema de taxação que nao imponha onus

muito pesado sobre a empresa privada;

7.) ausência de dupla tributação e de contro

les vexatórios;
8.) ausência de concorrência por parte das em

presas estatais; e,
9.) tratamento não discriminatório aos estran

geiros, a fim de se criar um clima geral

de simpatia para com os mesmos.

Segundo Sanvicente, (em "Empresas Multinacio

nais - Estrutura Administrativa e Administração Financei

ra"- LTC/EDUSP - pág. 22), analisando-se sob oenfogue

da economia nacional, as empresas investidoras levam em

consideração os seguintes fator.es,lpropícios às análises
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de investimentos (104):

"a,) a análise macroeconômica de investimento

realizado por um país fora de sua própria

economia nacional;

b.) o inter-relacionamento com o estágio de de

senvolvimento econômico do país, pois --e

evidente, por exemplo, que só as economias

mais avançadas é que possuem condições pa

ra se tornarem investidoras;

c.) a inclusão de considerações macropolitica~

\ especialmente em termos das necessidades

e ações de órgãos governamentais;

d.) a utilização de estatísticas mais facilmen

te disponíveis, o que é particularmente ~

dadeiro no caso dos Estados Unidos, com

as pub.licações do Departamento de Comér

cio; e,

e.) o uso de concei tos de teoria do comércio

internacional e da análise de balanço de

pagamentos" •

Ainda, segundo Sanvicente, pelo enfogue do

comportamento da empresa, o analista procurará os segui~

tes aspectos:

"a.) a unidade tomadora de decisões, neste ca

so a empresa envolvida nas atividades de

investimentos; e,

b.) as forças ambientais específicas que incen

tivam ou dificultam o investimento".

De acordo com Giampeiro Brentani, através de

uma pesquisa feita em seis grandes companhias sediadas

em Boston, a respeito de como decidem as multinacionais

americanas em seus investimentos no exteri04 a orientação

destas, segue a seguinte classificação (para cada item fo

ram atribuídos pontos de zeroa_,dez, sendo que o resulta
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resultado reflete a média das respostas}:
I.} Potencial de mercado e incentivos 10,0

2.) Estabilidade econômica - Possibi
lidade de obter-se recursos no
próprio pais - Qualificação do
mercado de trablaho 9,0.

3.) Restrições governamentais -
cos de nacionalização

Ris
8,0

4.) Estabilidade política
5.) Comunicações

7,3
6,5

~.) Distância da matriz 5,0
7.) Inflação 4,7
8.) Concorrência já existente 4,5
9.) Risco de sequestro 3,5

10.) Restrições à poluição 2,0

Esse trabalho, publicado pela Revista "Exame"
n9 138, é sobremaneira interessante, pois mostra o Poten
cial de Mercado, Incentivos, Estabilidade Econômica, Re
cursos no Próprio País, Qualificação da Mão-de-Obra, Res
trições Governamentais e Riscos de N-acionalização, como
os itens que mais contribuem para a decisão das mu.l t.Lna:

cionais. Já as Restrições à poluição, Risco de Sequestro
e Concorrência já Existente, apresentam-se corno variáveis
menos importantes. A primeira, talvez porque acreditamque
suas empresas nao poluem (porque têm equipamentos .anti-
poluentes) ou nao acreditam no controle de poluiç-ão dos
países em que se instalarão. Risco de Sequestro, porque
acreditam num poder de guarda e proteção suficientes. Quag
to ao item Concorrência já Existente, talvez porque crêem
muito-no seu poder de participação no mercado, a importân
cia dada nao é significativa. Essa classificação é impor
tante para analisar-se mais detidamente o caso brasilei

ro •

•... '-i'fu-:
-i ,-•.. -
.:;:--

, .
I.
t ~
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4.6.1.- O caso brasileiro

~ sem dúvida que se afirma que, principalmen

te após a Revolução de 1964, i~stalou-se no Brasil um

"clima" mais do que favorável ao capital alienígena.

As bases para que o Brasil se tornasse um

"paraíso dos investimentos estrangeiros", foram assenta

das desde o início de 1955 com o governo Café Filho, quan

do foi··baixada ·a.Instrução n9 113 da SUMOC, post.erí.ozmep

te incorporada ao Decreto n9 42.820, já no governo Jusce

lino, conforme já foi anteriormente salientado neste tra
\

balho. Em 1962, foi vótada a Lei n9 4.131, com a qual pr~

tendeu-se anular esse clima extremamente favorável ao ca
, ..

pital estrangeiro. Foi alterada, essa lei, pela de n9

4.390 que buscou expurgar seus aspectos negativos, atra

vés do estabelecimento de equiparação lógica e praticame~

te necessária entre capital e reinvestimento, eliminando

a limitação sistemática das remessas determinadas pelos

seus artigos 31, 32 e 33, além de simplificar as exigên

cias burocráticas para o registro; a tal ponto de perm!

tir a s.ubstituição deste pela assinatura de termos de res

ponsabilidade.

~ bem verdade que, a Revolução de 1964 tor

nou a atitude do governo brasileiro muito mais liberal em

relação às empresas multinacionais, pois criou-se um cli

ma político e econômico muito mais estável e, ~em dúvida,

com menores riscos ao capital alienígena. Foi, a .partir

de 1964, que houve uma abertura financeira externa da eco

nomia brasileira. Segundo o professor Alkimar R. Moura,

"o processo de abertura financeira externa", pode ser di

vidido em três períodos distintos (105):
a.) 1964 a 1967: necessidade de entrada de

empréstimos para solucionar os problemas

de liquidez das empresas, dado o rígido

controle monetário instituído em 1964;
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b.) 1968 a 1973: necessidade de crescer-se, a

taxas superiores, do que seria permitido
em função da poupança doméstica. Cresci
mento com endividamento; e,

c.) 1974 ê.~: contratação de empréstimos,
com a finalidade de ajustar o país à .cri
se internacional, derivada do petróleo e
das flutuações nos preços mundiais de pr2
dutos agrícolas e de matérias-primas.

A transferência de tecnologia e de capacidade
empresari~l, a expansão das exportações brasileiras, prin
cipa1mente dos manufaturados não tradicionais e o aporte
de poupança externa, são os fatores que mais são considera
dos para serem viabilizadas as instalações de capital es
trangeiro no Brasil.

Segundo opinião do professor Dércio Garcia Mu
noz daUnB, em artigo publicado no Folhetim n9 233 da Fo
1ha·de são Paulo de 05.07.1981, além do Brasil nao possuir
uma política de capitais estrangeiros perfeitamente defini
da, a intervenção do governo brasileiro tem sido no senti
.do de distribuir incentivos para a área industrial, em ba

.·1

I..
'I

I

"
ses casuísticas, e sem levar em conta os interesses nacio . i

:1

nais.
Algumas res.trições definem-se apenas a seto

res, e assim mesmo, podendo haver a participação de empr~
sas com participação acionária de domiciliados no exterior.
Basicamente, es.sas restrições referem-se aos setores de m í,

neração e energia, petróleo, transporte aéreo doméstico e
transporte marítimo costeiro, pesca, jornais, rádios e te
1evisão, comunicação telegráfica e por rádio, propriedade
imobiliária em terras de fronteiras e marinha (106).

o que torna atraente os investimentos estran
geiros no país, não é apenas a legislação brasileira, mas
suarcompa raçâo com a de outros países'. De acordo com depo,!,
mentos de empresários franceses, por exemplo, colhidos no.

"0-·
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Conseil National du Patronat Français, em Paris, as leis
brasileiras são bastantes interessantes para o investidor
estrangeiro, porque não; limitam as remessas, embora suje!
tam-na a uma tributação progressiva para valores anuais
superiores a 12% do capital registrado. Uwe Jens Thomsen,
da diretoria de vendas da Hoechst,em Frankfurt (em entr~
vista à Revista "Exame"), afirmou: "Para algumas empresas
estrangeiras, foi o caráter liberal da legislação brasi
leira que despertou seu interesse pelo Brasil. Afina~ no~
sos acionistas só nos autorizam a investir onde existam
perspecti~as de lucro e possibilidades de remessa. As

veio
leis brasileiras, em comparação com as de outros
latino-americanos, parecem adequadas. Isso, aliás,

..pal.ses

claramente em benefício do Brasil, nos últimos anos".
Por outro lado, as empresas estrangeiras nao

escondem que um controle mais rigoroso sobre a remessa de
lucros, poderia levá-las a uma revisão de seus planos de
investimentos no Brasil. f: o que se depreende da afirma
ção de Frank Martin, da Unilerver: 110 país (Brasil) está
numa posição muito alta entre os países onde investimos.
Posso dizer, que está quase em primeiro lugar. Mas, se a
sua atitude para com os investimentos estrangeiros mudar,

I:

teríamos que examinar melhor a situação".
Em março de 1978, ainda a Revista "Exame", ao

indagar Paulo Reis de Magalhães, diretor do grupo Rhodia,
a respeito das restrições impostas pela desaceleração da
economia e se ainda tornavam o mercado brasileiro atraen
te, obteve-se a seguinte resposta: "O mercado brasileiro
nao deixa de ser atraente e as restrições, a médio e lon
go prazos, não diminuem o nosso entusiasmo e nossa inten
ção de prosseguir no programa de investimentos. No fundo,
elas (as restrições) afetam todas as empresas, inclusive
as inteiramente nacionais. Mas, a verdade é que o Brasil
ainda é, diante das alternativas que restam, o melhor país
para se investir".

I

I,I
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E, ao que parece, a situação ainda hoje, ..
e

boa ao capital estrangeiro.
Quando da inauguração, em 09.07.1981, da pr!

meira agência do Banco Hispano Americano, o seu presiden
te, Sr. Lu í.s de Usera Y Lopes-Gonzales, afirmou: que nem
a dívida externa brasileira e nem a lei de,remessa de lu
cros sao fatores impeditivos para que o Brasil continue a
atrair investimentos estrangeiros. "Só não viemos antes

-r (ao Brasil), porque não obtivemos autorização do governo
brasileiro para operarmos no país" - (107).

\ Nesse mesmo dia, o jornalista Joelmir Beting,
em sua coluna diária-na Folha de são Paulo, transcrevia
uma frase do Diretor Executivo do Centro de Estudos de Em
presas Transnacionais da ONU, Sr. Klaus ..Sahlgren: "Penso
que o Brasil é hoje o alvo maior do investimento interna
cional de risco, capitulado como bom risco, em qualidade
e tamanho. O problema de mundialização do mercado, que
tem na empresa transnacional sua expressão mais agressiva,
guarda relação com problemas de soberania nacional, de
tecnologia nativa, de partilha de mercado, de divisão do
trabalho, de evasão de renda, de preservação ambiental,
de sociologia do consumo, de colonização cultural to
dos os meandros da vida na aldeia Terra".

Pesquisa efetuada por Celso Pinto e publ!
cada na revista "Balanço Financeiro", em junho de 1981,
mostra que 85,7% dos 500 banqueiros estrangeiros entre
vis tados , apesar de todos os problemas, acreditam que o
Brasil é um bom risco para os investimentos estrangeiros.
A enquete abrangeu bancos norte-americanos, ingleses, it~
lianos, franceses, alemães, espanhóis e japoneses. Pelo
menos 70% da dívida externa brasileira, sao sustentados
pelos banqueiros entrevistados, o que dá um significado
importante a essa pesquisa.

A verdade é que, já entre 1964 e 1965, a eco
nomia brasileira enfrentava um duplo estrangulamento:
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a.) o custo do crédito para as empresas; e,

b.) o problema do Balanço de Pagamentos.

A solução imediata desses dois problemas p~

receu estar na obtenção de empréstimos em moeda no' exte

rior. A Resolução n9 63, que instituiu o repasse por ban

co brasileiro de empréstimos estrangeiros, aumentou con

sideravelmente as possibilidades de financiamento exter

no para empresas nacionais, a partir de agosto de 1967.

A partir de setembro de 1974, buscando equilíbrio no Ba

lanço de Pagamentos, através de maior afluxo de capitais
\

externos, foi reduzido de dez para cinco anos o prazo mi

nimo de permanência no país, de empréstimos em moedas

contratadas no exterior. Evidentemente que, a partir da

crise do petróleo e da "bagunça" financeira mundial que

se instalou depois disso, todo o mercado financeiro in

ternacional desistiu de emprestar a prazos superiores a

cinco anos. Em função disso, notou-se que o Brasil con

tou muito mais com a captação de recursos através das

chamadas empresas multinacionais, que através da Lei n9

4.131, emprestavam diretamente de suas matrizes, do que

com operações de bancos estrangeiros para bancos bras i

leiros (com base na Resolução n9 63).

"Observou-se que no ano de 1977, a importa

çao e o favorecimento ao capital estrangeiro foi de tal

'demasia, que nesse ano diversos escândalos de corrupçao

eclodiram no Brasil. Comprovou-se que diversos gerentes

de empresas mu Ltinacionais. pagaram vantajosas comissões

aos tecnoburocratas, militares, administradores, etc .•,

visando obtenção de contratos de fornecimentos vantaj~

sos" (108).

No ano de 1974, do total de importações bra

sileiras, 70,76% foram realizadas isentas de direitos e

gravames. Em 1978, em plena crise da dívida externa, ap~

nas 11,8% do total das importações brasileiras, pagaram
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tarifa integral. Evidentemente que, os 88,2% restantes
eram beneficiados substancialmente. Isso represento~ ne~
se ano, que a tarifa média sobre a totalidade das impo!:,
tações brasileiras chegasse ao irrizório percentual de
8,7 (109).

Em fins de 1977, a dívida externa do Brasil
ultrapassava a casa dos US$ 30 bilhões. Karlos Rischbie
ter, então Ministro da Fazenda do governo Figueiredo, re
clamou da chamada "taxa de risco" (spread), cobrada p~
los bancos internacionais instalados no país, que era
uma da~mais altas do mundo.

"Os empréstimos ao Brasil proporcionam as
mais altas taxas de juros e comissões do mundo; frequen
temente 3 a 4% acima da taxa interbancária de Londres,
cobrada sobre os depéstidos dos eurodólares, que é a ta
xa básica do mercado internacional. Por isso, 13% dos lu
cros do Citicorp (cerca de US$ 52 milhões) vieram ao Bra
sil" (110). "Nunca fecharemos a porta ao Brasil", decla
rou o Sr. Richard Huber, Vice-Presidente do Citicorp, o
segundo maior banco norte-americano.

"Em 1971, por exemplo, os lucros provenie,!!
tes de operaçoes no exterior, representavam para o Bank
of America, o Citicorp, o Chase Manhattan e o Bankers
Trust, respectivamente, 19%, 43%, 29% e 19% dos seus lu
cros globais. Em 1976, essas cifras haviam subido para,
respectivamente, 40%, 72%, 78% e 64%" (111). ·-Analisando-
-se esses números, é fácil entender porque os banqueiros
internacionais tanto elogiam a solidez das economias dos
países devedores, pois afirmar o contrário, seria ameaçar
a solidez de seus próprios bancos •.

Conforme dados do Banco Central, por .ocasião
da CPI das multinacionais. (Brasílià, em 1975), verifico,!!
-se que as onze empresas. estrangeiras analisadas, trouxe
ram para o Brasil, desde que aqui se instalaram, US$
298,8 milhões. Entretanto, remeteram para o exterior, en
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entre 1965 e julho de 1975, US$ 774,5 milhões (na forma de
lucros, dividendos e gastos com tecnologia importada), ou
seja, mais do dobro investido. Além disso, há um detalhe
que não pode ser ignorado. Os reinvestimentos constituem,
na realidade, lucros transferidos, correspondendo a uma r~
messa de divisas para o exterior com o ingresso simultâneo
de valores equivalentes. Assim, ao saldo negativo encontr~
do em função dos dados anteriores (US$ 475,7 milhões), de
vem-se juntar os lucros reinvestidos (US$ 693, O milhões),
o que totalizaria US$ 1.168,7 milhões líquidos transferi
dos, se~ conta~ o investimento inicial já redimido.

Na verdade, o déficit de capitais é ain::la maior
que isso: enquanto os investimentos foram contados desde a
implantação da empresa, no Brasil, as saídas de capitais

I
J
\

referem-se somente aos últimos dez anos (de 1965 a julho
de 1975), o que resulta no cômputo subestimado daque défi
cit (O Anexo XIV, procura ilustrar esse movimento de cap'!
t.a í.s ) •

1

Os serviços. da dívida externa bras.ileira atin
giram, em 1977, 6,1 bilhões de dólares por ano e estima-se
que, para 1981, chegarão aos 8 bilhões de dólares, (vide o
Anexo XV) •

Portanto, es.sa política de favorecimento à re
mess.a de lucros por parte das empresas mu Ltinacionais está
baseada na lei, que permite para os investidores estrangei
ros, retirar 12% sobre o capital inicial (registrado) que
realmente investiram e sobre o lucro que reinvestiram. Por
outro lado, podem, ainda, remeter para o exterior 5% do fa
turamento a título de assistência técnica, royal ties, etc.,
o que, de fato, constitui outra forma de remessa de lucros
sob o disfarce da "tecnologia importada". Tal como os j~
ros por empréstimos externos das próprias multinacionais,
cujo alto grau de endividamento, se explica pelo fato de o
investimento com "empréstimos"facultar a exclusão do im
posto de renda para uma boa parte dos lucros e sua remessa
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para o exterior, sempre a forma de juros pelo empréstimo
externo. Sem falar nos casos, algo escandaloso do sobre
faturamento e do subfaturamento, dependendo da conveniên
cia da empresa multinacional.'

E, embora o Brasil seja uma boa opçao de in
vestimentos para o capital estrangeiro, apesar de algumas
reclamações dos investidores, propostas que facilitem ain
da mais a remessa de lucros começam a ser elaboradas até
mesmo pelos líderes de entidades representativas das in
dústrias no Brasil. Proposta do Sr. Luiz Eulálio Bueno Vi
digal --,presidente da FIESP
comentário.

por exemplo, ilustra este

Na verdade, nao se entende como manobras ca
sulsticas, possam querer abrir ainda mais a economia bra
sileira a capitais externos.

4.7.- Introduç·ão de tecnologia nova

As empres.as multinacionais são veículos para a
introdução de novos produtos nos mercados dos países em
desenvolvimento, bem como na difusão de novas tecnologias
de produção. t fato,tamb.ém, que em função da ligação des
sas empresas com os países mais avançados industrialmen
te, as mul tinacionais passaram a se identificarmuito mais
com as técnicas de uso intensivo de capital (112) o que,
em alguns casos, não seria interessante a países que po~
suam abundância de mão-de-obra.

Alguns estudos procuram mostrar que, as multi
nacionais buscam adaptar-se' às condições do país em que
operam, porém sempre levando em consideração as pressoes
competitivas que sofrem, principalmente, forçando-lhes ã

redução dos custos de produção.
A opção pelo método tecnológico a ser utiliza

do, possui um enfoque econômico e político muitoimporta~
te, pois acredita-se que países pobres escolham técnicas



087
onde o uso de capital, embora de forma crescente, nao se

ja fator de desemprego e instabilidade social.

Em função disso, ,IIOSpaíses em desenvo1vimen

to, se consideram sobretudo, como recipientes passivos

das tecnologias geradas no exterLoz " (113). Essa forma de

analisar o problema tecnológico, cria uma certa ho st.Llí.da

de quanto à propriedade da tecnologia por parte da multi

nacional de propriedade estrangeira.

~ demasiadamente importante, sob o ponto de

vista estratégico das empresas mu1tinacionais, o fator

técniqo. Embora pode-seacredi tar numa difusão das técni

cas, convém perguntar se esta ocorre em suas IIme1hores

condições para todos os países e, em particu1ar, por um

'estoque' técnico ou por condições propícias à pesquisall

(114) •

~ Conforme Gi11es Y.Bertin (pág. 127), as empr~

sas mu1tinacionais transmitem sua técnica, por quatro ca

nais principais:

a.) exportação de seus produtos;

b.) cessão de patentes, de know-how, etc.;

c.) implantação direta; e,

d.) transferência de cientistas, técnicos e os

contactos entre eles.

De qualquer forma, a difusão tecnológica depen

de muito do setor em que a empresa mu1tinaciona1 se encon

tra no país hóspede. Depende, também, da estrutura de mer

cado. IIUmaestrutura 01igopó1ica muito concentrada tende

a retardar essa difusão, acelerada, ao contrário, por um

oligopólio mais disperso" (115).

Ainda, de acordo com Bertin, seria errado acre

ditar que a política das empresas mu1tinacionais vise sem

pre retardar, deliberadamente, a difusão técnica, mas p~

ra IIgarantir-1he a rentabilidade, elas querem conservar
o controle do ritmo e do modo de dí.fuaâo " (116).
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Parece , portanto, que as empresas multi

nacionais teriam uma forma de punir os países pouco indus
trializados, já que não oferecem condições propícias ao
investimento direto.

"Inúmeros. relatórios e estudos, propagam o mi
to da superior capacidade tecnológica dos Grandes Oligopó
lios Internacionais" (117).

Por ocasião do pronunciamento do ex-ministro
da Indústria e Comércio, Severo Gomes, no Seminário "The
Financial Times" (Rio de Janeiro, 11.03.1976), sobre a
tecnologfa dentro do capital estrangeiro, ele dizia: "o
segundo aspecto que .cabe referir é o da efetiva transfe
rência tecnolÓgica. Há,-aqui, uma indagação que envolve,
basicamente, os grupos multinacionais, responsáveis por
parcela substancial das transações em questão: quando uma
transação é feita entre empres.as do mesmo grupo, pode-se
considerar que há efetiva transferência de conhecimentos
de um país para outro? Em outras palavras, pode-se real
mente considerar que um país subdesenvolvido tenha absor
vido efetivamente técnicas transacionadas entre empresas
de um mesmo grupo? Ou o conhecimento tecnológico permane
ce 'fechado' dentro do grupo que o' detém?" (118).

"As superpotências costumam exportar para as
áreas em crescimento apenas a chamada tecnologia de ontem
e, assim, as distâncias que separam os povos ricos das pQ
pulações em luta contra o atraso tendem a se acentuar. E,
além de transferirem a tecnologia retardada, ainda desti
nam um percentual mínimo de R/O (Research and Oevelopment
- fórmula cunhada para indicar quanto um país investe em
pesquisa para o desenvolvimento), aos problemas específ!.
cos das nações insuficientemente desenvolvidas, conforme
denúncia feita na ONU, pelo delegado.brasileiro, Ministro
João Frank da Cos.ta" (119).

A tecnologia importada, além de seu alto custo
e da sua inatualidade, nem sempre se adapta às condições

;. ...:..
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reais dos países em desenvolvimento, onde a distribuição
dos fatores de produção é diferente do que se observa,

nas naçoes avançadas" (120).
A UNCTAD (United Nation Conference on Trade

and Development) conc Lu í.u e' "Muitas,. senão quase todas as
inovações e invenções, são feitas por indivíduos ou em
presas pequenas, frequentemente adquiridas em seguida,

por empresas grandes".
"O efeito dos progressos tecnológicos no mer

cado internacional, dada a concentração atual dos prod~
tos e de t~cnologia em mãos de empresas multinacionais,
transformou-se em uma das principais causas do controle·
monopolístico ou oligopolístico" (Departamento de Assun

tos Econômicos da ONU) •
"Elevadas verbas de departamentos de relações

públicas propagamo mito da superior capacidade gereg

cial e tecnológica das corporações multinacionais. Pai
ses em desenvolvimento, começaram a oferecer mais e mais
incentivos para investimentos, visando atrair subsidiá
rias. As corporações, começaram a leiloar a localização
de fábricas. Créditos sub.vencionados, importações isen

tas de gravames, terrenos industriais, tudo entregue
corporaçoes multinacionais. Impostos pagos por empres~

rios locais arruinados, financiava a guerra sem quartel,
de extermínio, a eles movida por corporações multinacio

nais" (121).
Na verdade, diversos estudiosos desse assunt~

consideraram que, a ação das multinacionais é uma
forma de imperialismo (122), a serviço dos países

nova
alta

mente industrializados, fazendo cem que seja diminuída subs
tancialmente a soberania econômica das naçoes em desen

volvimento.
"Ao interesse de assegurar-se os mercados ex

ternos contra a concorrência das empresas locais, soma-se
a estratégia de aproveitar as inovações tecnológicas lan

..,'
I,'

~as

I.'II
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lançadas noS países de origem das empresas multinacionais.
Com o lançamento no exterior do produto que já obteve êx~
to no país de origem, o ciclo de vida do produto é .amp1ia
do. A vantagem monopo1ística, de,rivada da inovação tecno
lógica, faz efeito por mais tempo, garantindo maior taxa
de lucro para as empresas líderes em pesq\iisa e desenvo1

vimento" (123).
Neste ponto, é importante ressaltar os obstá

culos eas dificuldades que os países, em vias de desen

volvimento, encontram para criarem e aperfeiçoarem uma es
trutura tt3fno1ógica própria. Para tanto,'-bbserve-se o arti
go de W. Bautista Vidal, publicado pelo Fo1hetimn9 233,

de 05.07.1981 da Folha de são Paulo:

prazo, o acervo dos conhecimentos técni
"a.) impossibilidade de reconstruir, a curto

cos, agregados a nível produtivo e a exis
tência de uma estrutura de propriedade des
se acervo já sedimentada nos países indus

" ,
":lI.

ü~

presas transnacionais, cuja concorrência

tria1izados;
b.) presença de subsidiárias de gigantescas e!!!,

as empresas nacionais têm de enfrentar em

condições desvantajosas; e,
c ,) estrutura ins:tituciona1 e legal que difi

culta, quando não impede, as atividades

tecnológicas produtivas no país".

"A tecnologia é algo que as mu1tinacionais

têm, e que os países da periferia, especialmente os
ses em desenvolvimento, dependentes da semi-periferia, de

sejam" (124).
Está :claro que, desde que nao haja a quebra do

monopólio pelas mu1tinacionais, eles estarão dispostos a
trazer a tecnologia aos países ainda não completamente de
senvolvidos. Nisto, enquadra-se o Brasil. Para osbrasi1ei

~,''.~*~~
:lE~'.

ros,a tecnologia é requerida exatamente pelo contrário:
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dar Um primeiro passo ao controle local. Aqui, nota-se a
tensão entre multinacionais e nacionalistas. A questão
de controle sobre as multinacionais e seus investimentos
no Brasil, por exemplo, serão tomadas de acordo com a ra
cionalidade global das mesmas, legando a segundo plano,
questões sobre a acumulação nacional.

Os países subdesenvolvidos, ao adotarem em
seus mercados nacionais, a implantação de tecnologia mo
derna exportada pelos países desenvolvidos, incorrem na
maioria das vezes, de favorecerem o subemprego. Pois, es
sa tecnologia desconhece o fato de que, nos países p~

\ .

bres, o trabalho é fator abundante e o capital é fator
escasso. Esse aspecto é tão importante que, já se chegou
a propor a reconstrução de técnicas primitivas para ado
ção nos países pobres, como forma de se chegar a um dina
mismo mais de acordo com suas disponibilidades de fato
res. A introdução de tecnologia moderna, proporciona uma
melhor qualidade do produto. Entretanto, .observa-se que,
esse fator faz com que os países pobres adotem tipos de
consumo não justificados pelo seu nível de vida.

Apesar dos altos custos da pesquisa tecnológi
ca, a economista Clélia V. Santos Piragibe, num artigo
publicado pela revista "Rumos do Desenvolvimento" (nove~
bro/dezembro-1980), procura mostrar que existe espaço na
pequena e média empresas (geralmente nacionais) para a
inovação e ampliação do grau de autonomia tec~9lógica do
Brasil, já que é nestas empresas que se desenvolve a tec
nologia nacional.

Já, em termos de mercado externo, enquanto exis
te a produção de artigos melhores ou simplesmente dife
rentes, a tecnologia moderna é de vital importância para
as exportações. Sucede, porém, que a empresa estrangei
ra, localizada no setor industrial da América Latina, d~
dica-se quase exclusivamente ao fornecimento do mercado

;'." 'r",.t.
~.~-

interno. Portanto, somente através do monopólio do

BI.BLIOTECA A. BOEDECKER
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"know-how" tecnológico, dos ajustes de preços, alocação

de mercados, fixação de vida útil das mercadorias, con

cessão ou recusa de licenças, estabelecimento de fundos

de compensação de lucros, utilizados muitas vezes como

reservas para combater ou não empresas nacionais, é que

as empresas estrangeiras conseguem impedir as iniciati

vas independentes e a criação ou o desenvolvimento de

novas tecnologias, fazendo com que sempre exista um défi

cit contínuo e crescente na conta-corrente do Balanço de

Pagamentos dos países pobres.

\

4.8.- O desequilíbrio e a dependência gerados pe-

las empresas multinacionais no Brasil

4.8.1.- O desequilíbrio .~rado junto às empresas

privadas nacionais

Na opinião do economista Luiz G. Belluzzo,

a sobrevivência da empresa nacional, e a própria orienta

ção do capital estrangeiro, estão ligados à necessidade

de uma política industrial para o Brasil. ":Ir: a ausência

dessa política que permite a entrada indiscriminada de

capital estrangeiro no país, sem os benefícios que, teo

ricamente, ele deveria trazer".

No entanto, ainda no entender de Belluzzo,

o fortalecimento da empresa nacional depend~ fundamental

mente, da ação do Estado -- basta olhar o setor de bens

de capital, vinculado basicamente às encomendas das em

presas estatais, para se ter uma noção desse desequilí
bio. "Por paradoxal que pareçall,diz ele, "o principal

aliado do empresário nacional, neste momento, é o Estad~

-r--: •

nao o capitalestrangeiro".
liAmenos que o Estado possa impor sua prio

ridade na acumulação local e promover efetivamente a in

dustrialização nacional, não há patrocinador efetivo pa
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para a industrializ~ção periférica" (125).

Acredita bastante nisso, também, o professor
Luiz C. B. Pereira: "A tecnoburocracia estatal, entretan
to, já possui no Brasil, uma relativa autonomia em 7ela
çao à burguesia. Até o momento, ela não adotou uma posi
çao nacionalista, preferindo a aliança básica com as em
presasmultinacionais e a burguesia local. Há indicações,
entretanto, de que os setores nacionalistas nessa tecnobu
rocracia continuem atuantes e que poderão ter uma
tância crescente".

\
Deve-se esperar do'Estado uma ação ~ais con

tundente junto às multinacionais,principalmente quando «
J

estão em jogo, questões de acumulação nacional (126). No h
"r .

Chile e na Venezuela, temos exemplos claros da particip~ ~;
1 "

ção do Estado no processo de negociação e controle
indústrias multinacionais.

das
(- ,

, ,

Aqui, haveria a necessidade de órgãos políti
cos representativos, a fim de dar à burguesia privada na

I!!
'"i_o'

cional, um concenso político interno, já que, relativamen
te à sua posição econômica, sua representação política ..

e
.,,

o enfoque do desenvolvimento dependente (128)

desproporcional (127).

mostra o Brasil, como um país que explora as -conseque.!}
cias do desenvolvimento capitalista na periferia. A pr~
missa central é a de que existe uma clara aliança entre
multinacionais, o Estado e a burguesia industrial nacio
nal, como sendo uma condição necessária para o desenvolvi
mento capitalista dependente.

De qualquer forma, admitindo-se que a críti
ca às multinacionais ocorre dentro de critérios nacionai~
isto é, entre a multinacional da acumulação e os vários
segmentos do aparelho es'tatal, acredita-se que "os contro
les externos impostos pelo Estado, combinados com a in
fluência exercida pelas empr-esas estatais, proporcionam a
razão mais convincente para acreditar-se que uma lógica
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nacionalista possa predominar sobre a lógica multinacio
nal de acumulação, no futuro" (129).

Já o professor Luciano Coutinho, da Unicamp,
afirma que: "ao mesmo tempo que a legislação brasileira é
extremamente liberal na entrada do investimento externo,
ela é até restritiva no que diz respeito à remessa ue lu
cros". Entretanto, Frank Martin, da Unilever, disse, em
uma entrevista à revista "Exame", que: "os regulamentos
atuais, são relativamente razoáveis. Eu digo, relativameg
te, porque, é claro, para serem ideais não deveria haver
limitação alguma. De qualquer forma, as leis brasileiras
são bastante liberais para qualquer investidor".

Pode-se observar, portanto, que o interessefun
damerttal de uma empresa multinacional é a maximização in
ternacidnal, global do lucro (130). ~ de grande e extrema
importância, para as empresas multinacionais qu~ em seus
balanços contábeis, haja a transferência da renda dos pai
ses pobres. Essas empresas repousam suas bases na crença
de que, numa economia de mercado, caso elas enriqueçam,
estarão enriquecendo todo o mundo.

~ interessante que se tenha~uma idéia,
vés de alguns dados da realidade brasileira, corno o
tivo de eficiência e conquista de mercado, por parte

atra
obje

da
empresa multinacional no Brasil, é claro e
Analise-se os dados a seguir:

contundente.

DISTRIBUIÇÃO, POR GRUPOS, DO FATURAMENTO DAS 200
MAIORES EMPRESAS EM 1974

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL

GRUPOS Todos os Exclusive ser Exclusive ser- -
DE Setores viços pÚbli viços públi
EMPRESAS cos cos e Petro-

brás
EmpresasMul

-- -
tinacionais 41,6 46,8 57,6
Enq?resasGo

vernamentais 35,3 27,2 10,4
Enq?resasPr!
va.das NaClo-
nais 23,1 26,0 32,0
TOTAI-S 100,0 100,0 100,0
FONTE: "Quem é Quem na Economia Brasileira" - Revista

visão - agosto de 1975.
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Os dados falam por si só. Excluídas as áreas
de monopólio e de serviços públicos, o faturamento das em
presas governamentais, que integram o grupo das duzentas
maiores corporações eXistentes,no país, cai de 35,3% para
10,4%, enquanto o das multinacionais, se·eleva de 41,6%
para 5,7,6% e, o das nacionais, passa de 23,1% para·32,0%.

Já, no ano de 1979, a relação das duzentas
maiores empresas não-financeiras no país, mostra uma cer
ta modificação nesse panorama. O gigantismo das empresas
estatais é patente.

Baseado nos dados de "Quem é Quem na Economia
Brasileira" (Visão - agosto de 1980), entre as duzentas
maiores empresas no Brasil, 83 são controladas pelo Esta
do, 39 pelo capital estrangeiro e 78 pelo capital privado
nacional, que no final de 1979, representavam um patrim~
nio equivalente a mais de um terço do PIB brasileiro.

Nessa'relação, as vinte e quatro primeiras
empresas colocadas (classificadas em função do patrimônio
líquido no exercício de 1979), são estatais. Somente no
259 lugar, é que aparece uma empresa privada: a Mercedes
Benz do Brasil, capital estrangeiro. A Volkswagen do Bra
sil é a segunda empresa de capital privado, aparecendo na
29~ colocação. Somente na 33ê posição, aparece uma empr~
sa privada nacional, a Votorantin. O quadro abaixo, dá
uma exata dimensão da situação:

GRUPOS PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL. . .

DE Patr. Fatura Lucro (m) Lucro Liq. Mão-ae-
-

EMPRESAS Li' rrento Liq. antes Liq. Exer. obra emqll! -
Cb pregada

EnpresasEs
trangeiras
(39) 8,3 31,7 18,6 13,1 22,2
EIopresasGo '-.

vernanentais
(83) 77,9 46,7 57,2 64,7 48,0
Enpresas Pr!
vadas Nacio-
nais (78) 13,8 21,6 24,2 22,1 29,8

TOTAIS 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

t,
I
I
i
"

FONTE: "Quem é Quem na Economia Brasileira" - Revista
visão - agosto de 1980.

Ainda, quanto ao item Patrimônio Líquido,
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das 6.495 firmas classificadas no "Quem é Quem" (edição
1980), constatou-se que estas representam cerca de 80%
do PIB brasileiro, isto é, Cr$ 4,3 trilhões. ,As empre
sas do Estado, apenas 397 dessa 'relação, representam
50,9% do Patrimônio Líquido Agregado. As empresas es
trangeiras, somente 565, representam 10,5% enquanto que
as 5.98,3empz'eaas nacionais privadas, 38,6%.

Quanto ao faturamento conjunto, dessas 6.945
firmas (Cr$ 4,4 trilhões), as empresas nacionais priv~
das foram responsáveis por 54,6%; as estatais por 22,3~
e, as estrangeiras por 23,1%.

Com relação ao lucro líquido, antes do im
posto de renda, essas empresas, de forma agregada, aI
cançaram,cr$ 342,4 bilhões, sendo que as estrangeiras
geraram 13,5% do-total, as estatais 26,2% e as empresas
privadas nacionais, 60,3% (vide o quadro abaixo):

,

GRUPOS PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL

DE patrinônio Faturamento Lucro
EMPRESAS 'LÍquido

EmpresasEs
t.raDJeiras
,(565) 10,5 23,1 13,5

,Empresas(b
vernamentais

(397) 50,9 22,3 26,2
EmpresasPri
vadas Nacio-
nais (5.983) 38,6 54,6 60,3

TOTAIS
(6.945) 100,0 100,0 100,0

FONTE: "Quem é Quem na Economia Brasileira" - Revista
Visão - agosto de 1980.

~ importante que se observe o próximo qua
dro, a fim de obter-se uma idéia da distribuição, por
grupos empresariais, somente no setor industrial brasi

leiro:

I',.
I.
,!

,!
I~
I.
I •

!
; ,
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DISTRIBUIÇÃO, POR GRUPOS, DE INDICADORES ECONOMICOS DAS
318 GRANDES EMPRESAS INDU STR IAIS EM 1972

GRUPOS PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL
de ATIVO PATRIMONIO EMPR~S FATU~-

EMPRESAS FIXO L!QUIDO TIMOS MENTO

Empresas
Estran -
geiras 40,3 40,4 ·51,3 55,3
Empresas
Privadas
Nacionais 24,5 24,2 35,5 24,°
Empresas
Q)vernaL

mentats 35,2 35,4 13,4 20,7
..

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

i
J
1

i
1
1
1
j
I
t
l
}

i
f
f

FONTE: Doellinger & Cavalcanti - "Empresas Multinacio
nais no Brasil" - IPEA - 1975.

Nesse quadro pode-se observar que, os proj~

tos industriais assumidos pelo Poder Público são os que

exigem, em conjunto, esforços mais penosos de investimen

to, por apresentarem prazos mais longos de retorno. Na

verdade, ~nquanto as empresas estatais, com a terça parte

(35%) do Ativo Fixo ou Patrimônio Líquido no grupo estud~

do chegam apenas a 20% do faturamento total. As estrange!

ras, por exemplo, com Ativo Fixo ligeiramente maior

..~,
1

40% -- alcançam um faturamento de 55% do total, ou seja,

superior duas vezes e meia ao das estatais.
Tenl-seque observar que, dentro da indústria,

a posição das corporações estrangeiras nos vários ramos

da indústria do país, evidenciam padrões de concentração

incomuns.
O Anexo XVI demonstra como esses padrões sao

evidenciados na distribuição por indústria numa tabela

pLanificando as 300 maiores companhias. Em seis dos doze

maiores setores industriais, em 1972, as empresas estran

geiras controlavam acima de 50% do total de ativos das
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maiores companhias. Dois dos maiores grupos industriais

eram estatais e, outros quatros grupos ~ndustriais esta

vam sob o domlnio da iniciativa privada nacional. Entre

tanto, em todas essas indústrias, exceto na produção de

cimento, a participação-estrangeira apresentou-se maior
que 25%.

No setor de metais e petróleo, as maiores

firmas sao as estatais. Nos ramos da eletrônica, químic~

equipamentos de transporte e borracha, o domínio estran

geiro evidencia-se claramente.

\
Analisando-se unicamente o setor industrial,

a distribuição nUmérica de propriedades muda significat!

vamente (vide o Anexo XVI J. Quase 50% das 300 maiores

companhias industriais no Brasil, pertenciam à iniciati

va mul, tinacional em 1972. O setor privado nacional con

trolava, naquela ocasião, 46% e o setor estatal os 5%

restantes. Cinquenta e nove das cem primeiras companhias

eram multinacionais, sendo dezenove norte~americanas.

Através do Anexo XVII, pode-se também, ob

servar o acentuado crescimento das multinacionais euro

péias e japonesas, comparado à estabilidade das multina

cionais norte-americanas. Esse fenômeno, vem comprovar as

idéias expostas no item 4.2. deste trabalho, onde procu

rou-se demonstrar o declínio do desafio americano, comp~

rado ao desafio multinacional mundial.

No setor de aquisição de empresas nacionais,

por empresas multinacionais, principalmente norte-ameri

canas, pode-se dizer que houve grande incremento nesse
fenômeno. Por exemplo, das 177 subsidiárias norte-ameri

canas instaladas no país, exatamente 59 (1/3 desse to

tal), principiaram suas operações corno resultado de aqu!

sição direta (vide os Anexos XVIII, XIX e XX). A compra

de empresas nacionais, por parte das empresas norte-ame

ricanas, foi a maneira mais comum de participação no mer

cado brasileiro, principalmente no que se refere a cer
tos setores, tais corno: metais, transportes, mineração,
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vidros, cerâmicas e outros.

Talvez, o mais importante fato com relação a

1
i

I

esse fenômeno, é que o mesmo tem se tornado muito frequeg

te na realidade da economia brasileira. Pelo fim dos anos

60 e início dos anos 70, o domínio das multinacionais (em

termos 'de aquisições de companhias nacionais), tornou-se

o veículo de iniciativa das novas filiais que aqui, ini

ciaram suas atividades. Pode-se dizer que, bem acima de

50% do início das atividades das companhias estrangeiras

(principalmente norte-americanas), foi resultado de aqu~

sições, nesse período.
\

j
i
I

1
I

.4;~

Uma das formas de se forçar o capital nacio

nal a vender-se ao capital estrangeiro, é a chamada "ver

ticalização da prodüção", Isto ocorreu com muita frequêg

cia no setor de autopeças, até que em 1979, através da R~

solução n9 63, impediu-seque as empresas verticalizassem

sua produção. Mas, como pode ser observado, no decorrer

do tempo, as grandes empresas logo descobriram formas de

burlar essa Resolução, verticalizando sua produção e até

recebendo incentivos fiscais para isso. ~ o que se de

preende do caso Sueden S.A., a maior fábrica de molas he

licoidais do pais, com capital inteiramente nacional, e

que, conforme entrevista concedida pela sua presidente,

Myriam Lee, a Octávio Senna (publicada no Semanário Movi

mento n9 315 - em julho de 1981), espelha o problema, nao

só do seu setor, mas de todos os setores onde haja a paE

ticipação do capital estrangeiro.

As fusões são outra forma de consolidação

das empresas multinacionais em todo o mundo. Principalmeg

te das empresas norte-americanas. "Mais de 2.500 empresas

estão desaparecendo todos os anos, através de amálgama com

outros" (131).

Outro fato importante de se notar, é que o

"pay-back" (período de retorno dos investimentos efetua

dos) das multinacionais no Brasil, foi relativamente cur
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curto (vide o Anexo XXI). Tomando uma média de 5,3 anos
para o início dos recebimentos relativos·.ao custo de cap'!
tal investido no Brasil, em 1972, pode-se observar que o
período de retorno dos investimentos, variou de 6,7 anos
a 2,8 anos.

Numa pesquisa desenvolvida por Doe11inger &
Cavalcanti (Empresas Mu1tinacionais no Brasil - IPEA
1975 ), conseguiu-se obter um panorama global dapartic!
pação da empresa estrangeira, nacional ou governamental,
na economia brasileira (os Anexos XXII e XXIII, retratam
esse fenô~eno).

Pelos dados obtidos, pode ser observado que,
paralelamente ao fenômeno estatização, não obstante o cres
cimento das empresas estatais, tivemos também a desnacio-
nalização da economia brasileira. De fato, na amostra de
318 grandes empresas industriais, mais de 55% do fatura
mento em 1972, foram obtidos por empresas estrangeiras
com predominância em setores tais como: material de trans
porte, farmacêutica, material de comunicações, mecânica
e química. Até um ramo tradicional, como a indústria do . J I· ,

vestuário, as empresas estrangeiras aparecem com pratic~ ·,

• i: I
I ,mente a metade (49,7%) do faturamento.
J I

o chamado "Relatório Church", divulgado em
agosto de 1975 pelo Senado Americano, afirmava: liA alta
penetração de investimentos estrangeiros na economia bra
si1eira e sua concentração em setores chaves, ocasionaram
significativa desnacionalização industrial".

IO aumento, no número de empresas mu1tinacio

nais, cria problemas para as principais firmas de qua!.
quer produto ou setor. Hoje em dia, a empresa mu1tinacio
na1 é capaz de dominar estratégias de renovaçao e transfe
rência na maioria dos mercados, "passando de um produto
para outro, ou de uma função para outra, à medida em que
o processo de 'entropia' lhes consome as forças existen

tes" (132). Isso, é claro, já não é possível para as cha
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chamadas "pequenas e médias empresas", que nao possuem a

mesma mobilidade na aplicação de seus fatores de prod~

1
J

çao.

Segundo a revista "Exame" (Melhores e Maio

res de 1977), entre as 25 maiores empresas no Brasil,

comparando-se seus desempenhos, 48,6% eram estrangeiras;

42,3% eram estatais; e, 0,01% nacionais.

Já, segundo a mesma fonte, analisando-se

comparativamente, os lucros obtidos pelas 50 maiores em

presas nacionais, 50 estrangeiras, 50 estatais e 50 ban

cos, po~e ser observado o seguinte:

EM MILHÕES DE CR$ %

• Nacionais 11.821 13,0

· Estrangeiras 18.795 20,7
• Estatais 29.427 32,4

· Bancos 30.819 33,9

TOTAIS 90.862 100,0

I
j
1

FONTE: Revista Exame.

Nessa tabela, as empresas estrangeiras sa~

juntamente com as nacionais, as perdedoras; entretant~ é

necessário que nao se iluda com os dados comparativos

das estatais "versus" estrangeiras, pois se comparado,

por exemplo, o setor bancário, o quanto existe de part!

cipação estrangeira, na forma de associações conjuntas,

etc., pode-se concluir que a vitória das estatais sobre

as estrangeiras é aparente.

Realmente, as empresas estatais brasileir~

nasceram com um grave problema. Companhias como, . por

exemplo: Eletrobrás, Centrais Elétricas Brasileiras, Te

lebrás, Petrobrás, Companhia Siderúrgica Nacional, Vale

do Rio Doce, quando criadas, não possuiam técnicos e es

pecialistas próprios para operarem essas grandes empr~

sas. Portanto, as concessionárias estrangeiras de servi

çós públicos, prevendo futuros problemas ao Brasil, sem

pre lograram êxito em impedir a formação de quadros de
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engenheiros técnicos e administradores locais que pude~

sem dirigir futuras empresas nacionais. Como conseque!!

cia, o Brasil teve que entregar a direção de suas empr~

sas estatais, rec~-constituídas, a administradores e en

genheiros formados pela AMFORP ou pela LIGHT, acostumados

a operar equipamentos americanos ou europeus, e aS$im,

as empresas estatais, frequentemente subjugadas aos inte

resses estrangeiros, deixaram de cumprir a sua função

histérica de apoio a uma indústria brasileira de bens de

capital, detentora de "know-how" próprio. O Brasil sim

plesmen~e substituiu uma dependência por outra, não me

nos perigosa. Permaneceram intactos os corredores de im

portação, outrora diretamente controlados pelos interes

ses dos importadores.

Em concorrências públicas, onde na maior

parte das vezes são requisitados, que os proponentes de

verao contar com pelo menos cinco anos de experiência na

fabricação do equipamento proposto, fornecendo uma rela

ção das principais encomendas executadas para equipamen

to similar, apresentam-se como transações comerciais iló

gicas. De fato, as estatais brasileiras, sempre preferem

o apoio tecnológico das estrangeiras.

Mesmo durante os anos do "milagre econômi

co", época em que as mul tinacionais expandiram substan

cialmente seus investimentos no Brasil, a entrada de ca

pital estrangeiro foi suplantada pelo crescimento das es

tatais brasileiras. Os dados anteriores comprovam isso.

Analisando-se apenas as dez primeiras em

presas, pela receita operacional líquida obtida em 1979,
tem-se o seguinte quadro: 19.) Petrobrás; 29.) Petrobrás

Distribuidora; 39.) Eletrobrás; 49.) Esso; 59.) Shell;

69.) Volkswagen; 79.) Copersucar; 89.) Light; 99.) Atlan

tic; e, 109.) Texaco. Conforme dados da "visão", aqui

somente a Copersucar é empresa nacional privada. Três

são estatais e seis estrangeiras. Se fizermos a análise
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pelo lucro líquido antes do Imposto de Renda, teríamos a

seguinte classificação: 19.) Eletrobrás;' 29.) Petrobrás;

39.) CESP; 49.) Braspetro; 59.) ,Telebrás; 69.) Furnas;

79.) Light; 89.) Petrobrás Distribuidora; 99.) Mercedes

Benz; e, 109.) Eletronorte. Tem-se nove estatais e uma

estrangeira (a Light, que parte dela são Paulo - foi

estatizada pela Eletropaulo). Apenas como observação, o

lucro conjunto dessas dez empresas equivale a mais de

1/3 do lucro líquido antes do imposto de renda das 6.945

firmas relacionadas na revista "Quem é Quem" da visão.

\ Aq~i é notado o fenômeno da estatização da

economia brasileira. Em 1977, eram 573 as empresas goveE

namentais listadas pela revista "visão"; em 1978, 582;

em 1979, eram 607; e, em 1980, 654. Em 1980, as empresas

estatais são compostas por 96 organizações financeiras e

558 não-financeiras. Trinta e duas empresas estatais es

tão no setor primário da economia, 92 no setor de trans

formação - secundário - e 530 no setor terciário.

No Brasil, o que se observa é que não exis I' :,
í '

te um financiamento à produção de forma continua e duran

,te todo o transcorrer desta. Neste país, só é possível ."
In "1\
••,1\

conseguir recursos após o término do processo industria~

mediante a alienação dos efeitos que já representam a

vendado produto ao comerciante, e assim mesmo, a possi

bilidade dessa operação, é condicionada à situação das

caixas dos bancos. Na verdade, o governo brasileiro nao

dispõe de um plano de financiamento fácil, capaz de criar

condições que permitam à empresa nacional reduzir seus

custos e preços.

As empresas estrangeiras, pelas suas faci

lidades em captar empréstimos de entidades financeiras

internacionais, dadas as transações com suas matrizes a

título de pagamento de tecnologia importada, "royalties",

despesas financeiras, remessa de lucros, investimentos,

etc. (133), dispõem de um poder mostruoso, se comparadas
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com as empresas"privadas nacionais, que sofrem constante

mente os efeitos da inflação, a pressão das altas taxas

de juros, do crédito doméstico bancário, a discriminação

quanto à falta de acesso a créditos de curto ou .Lonqo

prazos, a indefinição por parte do governo quanto ao

-apoio claro a iniciativa privada, etc.

Constata-se, então claramente, que é bas

tante reduzida a capacidade de que qualquer ·,governo te

nha de ordenar a uma empresa multinacional que empreenda

determinada tarefa em apoio à sua política. "Essa cons

ciência t~m aumentado seu (do governo) senso de tensão,

à medida que enfrenta a tendência multinacionalizadora"

(134)•
Além disso, deve-se assinalar que, o gover

no brasileiro, através de seus inúmeros decretos-leis,

concessão de incentivos, isenção de impostos alfandeg~

rios, importações de material, etc -., contribuiu profund~

mente para a falência de centenas de empresas nacionais,

Através dos livros "Ditadura de Cartéis" e

assim como o desemprego de milhares de trabalhadores.

"Condenados ao Subdesenvolvimento", do Sr. Kurt F. Mi
.,
n:\
••11row, pode-se observar que os acordos industriais entre

as empresas estrangeiras, governo brasileiro e empresas

estatais, foram quase que todos associados a quem melhor

manipulasse os instrumentos de pressão, 'de chantagem ou

de suborno puro e simples.
Em suma, quando se fala em desequilíbrio

gerado pelas empresas estrangeiras no Brasil, nao se ~

de deixar de evidenciar que um dos pilares do tão aclama

do "desenvolvimento econômico nacional", foi a injusta

desnacionalização de nossas empresas privadas, fomentad~

infelizmente, pelo Governo Militar-Tecnoburocrático bra

sileiro instalado após a Revolução de 1964 e pela audá

cia do capital multinacional que aqui se estabeleceu. A

"autocracia burguesa", permitiu ao regime, definir pro
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problemas de crescimento e bem estar somente sob a ótica

tecnocrática. O regime foi legitimado à base da eficiên

cia dessa tecnocracia.
A tecnoburocracia estatal aliou-se aos in

teresses das corporaçoesmultinacionais, e Antonio Erm!

rio de Moraes alertava:
110 crescimento da dívida externa e a expa~

sao dos investimentos estatais e multinacionais, parale

lamente, ao enfraquecimento da posição das empresas de

capital genuinamente brasileiro, aumentam a dependência

do país ~ relação às decisões tomadas no ext.erLor?",
liMas, a defesa da soberania nacional 11 , con

cluiu, lIimpÕe um limite de-aceitação dessa dependência.

E, no momento em que o governo se der conta de que o cen

tro de decisões se transferir para Nova York, Londres ou

Paris, só terá uma opçao, encampar os investimentos es

trangeiros e implantar definitivamente o Capitalismo de

Estado, que não outro senao o comunismo que tanto nos em

penhamos em comba ter 11 (135).
A inclusão das empresas estatais, no,:cre~

r,
P
I'"

cimento indus·trialbrasileiro, vem corroborar com a tese .."

• Il
/1.

II
I'

II
de que existe um declínio relativo e patente da empresa

privada nacional. O crescimento e expansão do setor esta

tal, pelo contrário, não beneficiou o capital privado n~

cional. O que se presume, é que o crescimento establl deu

-se às custas do capital nacional e não estrangeiro.

Deve-se ressaltar, aqui, que o processo in

flacionário, pelo qual passou o Brasil, em seu processo

de desenvolvimento, trouxe uma total desorganização do

mercado de capitais, com afastamento gradual do setor

privado na captação e aplicação de recursos a prazosmais

longos, embora, não "se pode deixar nunca de frisar, que

a ação do Estado na economia é, ainda, consequência das

próprias políticas adotadas na implantação do setor in

dustrial, desde a década de trinta.
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"Enquanto as dez multinacionais escolhidas,

tiveram um retorno médio de 16% sobre o investimento, as

cinco companhias estatais tiveram menos de 11%". Baseando

as estimativas na lista da visão, de mais de 5.000 ~ompa

nhias, fála-se em taxas de lucros para as firmas esta

tais como de 9% no período 1968/74. Segundo as mesmas ·es

timativas, as multinacionais tiveram uma taxa de lucro mé

dio de 15,8% no mesmo período (136).
o problema da manutenção do equilíbrio en

tre as três unidades produtoras -- empresa privada nacio

nal, empr~sa estatal e empresa estrangeira -- é constata

do como um dos principais desafios ao desenvolvimento br~

sileiro. O grande objetivo é fortalecer o empresário e a
. i

empresa privada nacional. No momento em que as empresas

nacionais atravessam crises, o empresário estrangeiro se

apresenta para absorvê-las, oferecendo capital ou facili

dades tecnológicas.
Somente com a definição das áreas de atuação

do governo é que haverá reconhecimento de um regime modeE

no de mercado, caracterizando o esforço de uma sociedade

economicamente aberta, com divisão de trabalho entre em

presa estatal, empresa privada nacional e empresa estran

geira, onde a empresa privada nacional possa desempenhar

papel relevante, progredindo para setores mais exigentes

eJ:D.termos de necessidade de capital, capacidade gerencial,

comercialização e tecnologia. i'

o economista Paulo José Pacheco, na revista

"Rumos do Desenvolvimento" (novembro/dezembro-1980), no , .·
artigo intitulado "Uma opção para melhorar a eficiência

no crédito", demonstra que as. Pequenas e Médias Empresas,

possuem uma enorme potencialidade para contribuir com o

processo de desenvolvimento brasileiro, pois são elas que

oferecem condições-meio para a execuçao da política goveE

namental, uma vez que permitem urna melhor distribuição de

renda, desconcentração espacial das atividades econômicas

; : I, ;

· I
· ,
I -
I ,

! ,~
lii!i !,.
• , I
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e geraçao de empregos.
De fato, as pequenas e médias empresas, co!!,

tribuem significativamente no prçcesso de desenvolvimento
,da economia brasileira, tanto regionalmente, como no va

-
lor de transformação industrial (VTI), ou na absorção de

mão-de-obra.
Segundo dados do CEBRAE, cerca de 677 mil

empresas comerciais e industriais estavam contabilizadas.
Dentro desse total, 99,6% contavam com menos de 500 em
pregados. Em matéria publicada no Diário do Comércio e In
dústria, ~e agost9 de 1979, estimava-se que 97,3% do se
tor industrial concentrava-se na Pequena e Média Indús

trias, e 99% do setor comercial.
Ainda, baseado nessas informações, apurou-se

que 53% da força de trabalho nacional estava ligada
PMEs, contribuindo com 47% dos salários distribuídos.

O próprio Censo Industrial de 1969, mostra

~as

va a predominância do pessoal ocupado nas pequenas e

médias empresas. Os Anexos XXIV e XXV, procuram ilustrar
a participação das pequenas e médias empresas na economia

I '

I I
I

O melhor nível verificado foi apresentado

I. .r,
I

; f:
I I

I •. I

brasileira, nos casos citados.

no ramo da madeira (95%) e o menor no ramo de material de
transportes (33%), pois aqui o ramo é típico de grandes
empresas. Em termos globais, as PMEs (indústrias) repr~

sentam 63% da força de trabalho.
Existem setores industriais em que a absor

çao de mão-de-o~ra, pela pequena e média indústrias, é em
maiores proporçoes, e isto pode ser visualizado no Anexo

xxv.
Talvez, o grande problema, é que a pequena

e média empresas nunca estejam nos setores mais dinâmicos
da economia, causando, com isso, sua eterna dependência.
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4.8.2.- A dependência da sociedade brasileira

No Brasil pós-64, principalmente, a burgu~
sia cosmopolita utilizou o método de exploração da clas
se trabalhadora, lançando sobre o proletariado' brasilei
r9, os prejuízos do capitalismo e os custos da retomada
do seu rítmo de expansão. O "milagre", tão celebrado p~
lo governo e pelas multinacionais, teve o seu fardo car
regado pela classe trabalhadora. O "modelo brasileiro",
que não foi modelo e muito menos brasileiro, demonstrou
que a acumblação de riqueza de uma minoria gerou ao mes
mo tempo, a miséria, a alienação e a degradação moral da
maioria do povo brasileiro.

Não somente no caso brasileiro, mas no caso
de todos os países em desenvolvimento, as insti tuições

que formulam e articulam os anseios da coletividade, da
nação (os chamados "Objetivos Nacionais"), "estão sob o
controle de um setor pequeno, atípico da população. Essa
situação é crônica, é claro, em todos os países I ricos

ou pobres, desenvolvidos ou não, mas é encontrada .em for
mas particularmente agudas nos países em desenvolvimento" p.

,I
•(137) •

Pode-se observar que, no Brasil pós-64, a
política de publicidade das multinacionais, por exemplo,
foi dirigida aos segmentos de razoável poder aquisitivo.
Para essas corporações estrangeiras, nunca foi _.interes
sante distribuir, vender os seus produtos para os segmeg
tos de baixo poder aquisitivo da população brasileira.

A sofisticação dos bens de consumo vendidos
pelas multinacionais no Brasil, foi uma prática comum
entre todas as grandes corporações. Na verdade, elas se
comportaram de forma coerente com o modelo econômico do ..

, I, ,
país, moldado na sociedade de consumo. Maria C. Tavares
já disse que, a distribuição de renda de um país, é fei

, >

ta em função da demanda que o sistema necessita. ~ cla
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claro, que essa distribuição de renda diferenciada, dif~
rencia, também, o comportamento das classes sociais.

A ação das grandes empresas (geralmente
mu ltinacionais) manifesta-se, ainda, no abuso da _public,!
dade, conduzindo os mais humildes e ignorantes a comprar
prioritariamente, não o que necessitam para a sua saúde,
bem estar, cultura e melhor proveito da vida, mas o que
o rádio, a televisão (principalmente), os jornais e as
revistas, controlados por elas, em esmagadora publicida
de, determi nam .

\ Apesar do baixo ~ aquisitivo dos brasi
leiros, é importante frisar que essas pessoas também fo
ram atingidas pela estrutura industrial do país, ou se
ja, também consumiram e consomem, na medida do possível,
bens supérfluos, aproveitando-se, principalmente, do cré

J,. di to faci litado .
Um estudo do DIEESE (Departamento Intersin

dical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos), afirma
que os índices de custo de vida nas camadas mais baixas
da população, indicam que, de 1958 a 1970, o ítem alimen
tação caiu de 45% para 39% na participação dos orçamen
tos familiares em são Paulo, enquanto que orçamento para
a compra de eletrodomésticos cresceu de 3 para 6,5%. Por
outro lado, as estatísticas de mortalidade infantil na
Grande são Paulo revelam o outro lado dessa moeda. O fe
nômeno consumista também é notado no campo, -onde, em fun
çao da publicidade e do "marketing", pesticidas, herbici
das e fertilizantes proibidos de serem vendidos nos .,.pa!.

ses desenvolvidos, dadas suas maléficas características,
fazem parte dos insumos ao agricultor ou produtor agríc~
la menos avisado.

Justificando a contratação de mão-de-obra e
manutenção do pleno emprego, pelo menos aparente (138),
os grandes conglomerados estrangeiros no Brasil, e até
mesmo as empresas nacionais, pouco se importam, quando



da produção de seus produtos, se estão ou nao aumentando
o nível de poluição, se estão ou não devastando reservas
florestais, se estão ou não envenenando os produtos agr!
colas, ou se estão ou não extinguindo a ....fauna. Is

so é, pelo menos parece, de uma insensibilidade muito

grande, principalmente atualmente, quando uma das maio

res preocupações mundial está refletida rio grau de indus
trialização predatório, identificado na poluição, no con
gestionamento, nas desigualdades sociais e todos os de
mais aspectos desconcertantes da vida moderna.

\ o qu~ pode ser observado no Brasil desses

últimos dezessete anos é uma alteração dos padrões de
consumo da população brasileira, deformação da concepção
nacional da vida e da sociedade do país, em particular

no ·campo da utilização e do domínio por parte das compa
nhias estrangeiras dos ..: meio s de comuni cação so

cial.
As grandes empresas estrangeiras, corno qua!

quer outra empresa no sistema capitalista contemporâneo
(já chamado de "selvagem"), são movidas pelos Luczos , Os
funcionários e administradores de qualquer empresa devem

I·

trabalhar, oficialmente, para proporcionar lucros aos

,
n ;
I. ;

i ~

acionistas. Quando a procura dos lucros se choca com as
necessidades das populações mais pobres, principalmente

. i

dos países não desenvolvidos, os administradores mun ,...
diais não podem levar em consideração as· aspirações des
tas últimas, sob o risco de perderem os empregos. A Jus-
tiça Social e a Ordem Econômica, colocam-se, claramente,
em oposição. A competição entre as multinacionais não dá
prioridade às questões de justiça e igualdade social.

O "clima favorável" aos investimentos multi
nacionais tem muitas implicações. Ele não apenas exige
um mínimo de interferência governamental, como também a

;i
I·...

manutenção de um mercado, cada vez mais próspero. Exige,
I
t .

também, grande contigente de mão-de-obra barata (de pre
H,!
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preferência nao sindicalizada ou com sindicatos dirig!.

dos por "pelegos"). Exige'incentivos fiscais, liberdade

para concorrer com indústrias locais e liberdade para

produzir aquilo que querem e 'não, necessariamente, aqu!.

10 que o país subdesenvolvido (ou a nação) mais necessi

ta.

o capital estrangeiro no Brasil implica

em uma participação muito mais complexa do que uma sim

p1es transferência de capitais. Ele incorpora um modelo

de desenvolvimento, determinando toda uma armação indu~

tria1, '4oda a eE?trutura do comércio e orientando e in

f1uenciando a própria evolução econômico-social. Segun

do o documento "Em Defesa da Naç'ão Ameaçada", divulgado

por políticos, intelectuais e militares, em dezembro de

1980, este é o diagnóstico: "O que está ocorrendo com o

Brasil, entretanto, não tem precedentes na história.

Não estamos sendo submetidos à ação, exp10ratória,.que

seja, de uma outra nação. Estamos sendo submetidos a

uma pluralidade de ações econômicas e sociais, comanda

das por interesses imediatistas, gerados no exterior e

sem quaisquer compromissos coma vida nacional".

Nunca os custos sociais são comparados com

os benefícios econômicos que a instalação de uma :empr~

sa mu1tinaciona1 possa trazer a ~ país subdesenvolvido.

E mesmo que isso seja feito, na balança, sempre

maior importância e peso, o aspecto econômico. Os

terá
-para

metros de mensuração, infelizmente, sao sempre de efi

ciência, eficácia, produção ou produtividade.

De acordo com Carlos G. Langoni, o salário

mínimo já vinha declinando em termos reais desde 1961,

e, ponderável parcela da população brasileira recebia

renda monetária inferior àqui10 que se poderia chamar

de mínimo,: do ponto de vista social (139). 1!: evidente

que uma política de confisco salarial só exarcebaria a

desigualdade na distribuição da riqueza, e isso, com sé .



sérias repercussoes sobre todos os setores do país.
Esse elevado grau de concentração de renda

distorceu gravemente a estrutura ~a economia, na medida
em que alargou o mercado para os bens de consumo durá
vets, um mercado de elite, que somente fortaleceu seus
produtores -- as empresas estrangeiras. Enquanto, por
exemplo, -a indústria automobilística cresceu a taxas de
aproximadamente 20%, as indústrias nacionais, dada a es
treitezado mercado, viviam em crise (indústrias têxtil,

de calçados, etc.).
\ As classes brasileiras com alto poder aqui

sitivo, sao encorajadas pela publicidade a dotarem os há
bitos de alimentação, vestuário e viagens, da classe mé
dia de países desenvolvidos, vivendo, de fato, vidas im

portadas.
A publicidade das empresas no Brasil, criou

a dependência psicológica. Atualmente o senso de auto-es
tima do brasileiro está condicionado pelo que ele compra.
A propaganda, a serviço das grandes empresas, tornou-se

como uma amiga que fala sobre as coisas maravilho·
, -..- ....•. \..

sas do mundo e de cuja existência ignorávamos. A signifi
cação psicológica de gastar dinheiro em bens de consumo
nao essenciais, é de que isso importa muito mais ao ho
mem do que gastar dinheiro em alimentação básica, educa

çao, lazer e cultura.
Diariamente o rádio, a televisão e.__o jornal

atingem contingentes ponderáveis da população brasilei

ra. A iniciativa privada, instrumentos de alguns, rege

as concessionárias dos canais de comunicação do país. Os
anúncios dirigem-se às massas compradoras, aos que têm
poder aquisitivo para comprar. Uma suposta vida de luxú
ria, propaga a venda de cigarros, automóveis e eletrodo
mésticos. Enquanto isso, milhões de brasileiros, inclus!

...
!

ve milhões de carentes, de subnutridos e de favelados,

vivendo em condições de vida subhumanas, assistem, pasma
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pasmados, a propagaçao de um estilo de vida inacessível,

de sucesso, de sabor de aventura, de solução inteligente,

tão importantes, que os mantêm apáticos e na ilusão de

uma melhor distribuição de renda no amanhã, ou na espe

rança de benesses lotéricos de hoje.

De uma forma resumida, e utilizando aqui os

argumentos' de Herbert Gintis em seu artigo "Alienação e

Poder" (ECON-L-105-EAESP/FGV), os indivíduos estão alie

nados - significando "alheio a" ou "separado de" na

sociedade capitalista, industrial principalmente, porque

o modo qu~ lhes é-permitido "inserir-se" na sociedade

é determinado independentemente de suas necessidades e

de seu bem estar pessoal.

A alienação das atividades econômicas e da

sociedade, de uma forma global, evidentemente serão as

bases da alienação alheamento - das pessoas de todos

os demais aspectos da vida social.

4.9.- As empresas estrangeiras no Brasil - Alguns
,. ,

~.; ,

casos I .

O objetivo deste capítulo do trabalho, é ape

nas ressaltar a atuação das multinacionais em alguns se

'.r. j •

I.:

tores da economia brasileira. Através desses setores ;. .

analisados, é que procurar-se-á visualisaro significado

da atuação do capital estrangeiro na produção bfasileir~

Conforme analisado anteriormente, o modelo de ~, i

desenvolvimento brasileiro, alijou do processo, o setor

agrícola •.De qualquer forma, tem sido preconizada a mo

dernização da agricultura brasileira, que passa a ser,

através das grandes empresas e cooperativ.as agrícolas,

uma das principais fontes de divisas para o financiamen
1 .

to do modelo industrial adotado.

Todo o insumo agrícola, estimulado a ser uti

lizado pelas políticas creditícias e financeiras e pela
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publicidade, é quase que totalmente dominado por parte

de grupos internacionais. Observe-se, por exemplo, que

para adubos e produtos fitossanitários, os principais

produtores são: Basf, Mitsui Chemical, Philips Petro~eu~

Biochemisches Institut, Bayer, Hoechst,' Abott

ries, Ciba-Geigy, etc. •

No desenvolvimento de indústrias agro-alime~

Laborato

tares, a participação das empresas estrangeiras é mar

cante. Eis alguns exemplos: Nestlé, Unilever, Grupo Rock

feller(produção de sementes .seLec í.onadas e matrizes ani

mais), Bdng s Born (mineração" química, têxtil, alimen

tos, entrepostos e atividades agroalimentares), Anderson

Clayton, General Foods- (Kí.bon , Adria, Maguary), Standard

Brands, Adela (controla a Antárc,tica Paulista), Quaker

Oates(pescadoCoqueiro, produtos Quaker), Ajinomoto,

Nippon Reizo (indústria de pesca - Copesbra), Yakult

Seizo, Louis Dreyfus (especializada no comércio de ce

reais, armazéns e produção de óleos comestíveis)" Perrier

(água mineral são Lourenço), Dano ne , :. Agnelli-Cinzano,

Martini e Rossi, Grupo Nora (sal Ita), Union Interna tio

nal (proprietária do Frigorífico Anglo), Gil and Duffus

(principal exportadora de cacau, comercialização e indus

trialização de café), Cargill (farinha, óleo de soja, ra

çoes para gado e exportação de cereais) •

E importante, neste capitulo, observar-se o

desenvolvimento das atividades da Coca-Cola no -BrasiL No

inicio das suas atividades, criou-se um conflito, em

1940, entre os produtores de refrigerantes locais e o go

ü '

verno Getúlio Vargas, pois alegava-se que essa multina

cional estaria recebendo enorme gama de incentivos fis

cais. Em 1945, a Coca-Cola recebeu incentivos fiscais e

isenções de taxas, para maior acirramento do clima ante

rior.

Já em 1955, o governador do Estado de são Pau

lo ,-Sr. Jânio Quadros ordenou o fechamento da fábri
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fábrica de engarrafamento da Coca-Cola no Estado, sob a
alegação de transgressão da lei sobre refrigerantes e
alimentos promulgada em 1965 (140). Todavia, a Coca-Cola
obteve causa ganha, ainda durante a -fase de audiências

preliminares.
Na década de 1960, outra multinacional -- a.

Pepsi-Cola entra no mercado bras~leiro, a fim de com
petir com a Coca-Cola. Ao invés de concorrerem, dividi
ram o mercado e oligopolizaram quase que totalmente o
setor de refrigerantes, o que pode ser constatado pela
maciça e e~cessiva promoção dos produtos Pepsi e Coca-
Cola, junto ao público consumidor: liAjuventude do Bra
si1 não possui nenhum canal de protesto e a geraçao

atual (pós-64) não recebeu nenhuma formação política ou
social. Nós lhe proporcionamos um mecanismo de protest~
protesto através do consumo -- o adolescente troca a an
tiquada Coca-Cola pela Pepsi. A Pepsi é uma imagem reno
vada e jovem e, ao fazê-lo ele se sente feliz, porque é
jovem e os jovens tomam Pepsi" (141).

No comércio do leite em pó, no Brasil, é a
multinacional Nestlé quem domina, de forma monopolísti
ca. Essa corporaçao, segundo Kurt Mirow, no livro liA

~. .

, I ,

Di tadura dos Cartéis", vende seus produtos alimentares i \ I

às classes de melhor poder aquisitivo do país. A sofis
ticação desses produtos, em termos de "marketing", é
que há de mais avançado •.Enquanto isso, as classes
menor poder aquisitivo ficam alijadas de comprarem
devido aos altos custos desses produtos .-- as latas de
leite em pó e outros produtos fabricados por essa fir
ma. Segundo, ainda Mirow, a Nestlé controla 75% do mer

, .
,.

o

de ..
l ,
.1 .
{ .

I'

cado brasileiro de lei te em pó. t :

No campo da soja (142), segundo Moniz Bandei
ra, no ano de 1973, as companhias multinacionais no Bra
sil também especularam. Essas companhias incentivaram o
plantio de soja, cujos preços atingiram níveis altíssi

i .
, .
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altíssimos no mercado internacional, estimulando, ainda
mais, mui tos agricul tores a abandonar suas lavouras tra
dicionais, substituindo-as por essa cultura. Quando, ~
rérn, as cotações baixaram, estava-se em época de co~hei
ta. Comenta-se que, alguns grupos internacionais, apro
veitaram-se ·da falta de condições de armazenamento e da
crise de liquidez no mercado brasileiro, comprando a so
ja a preços de custos e depois revendendo-a com grande

margem de lucro.
Segundo Mirow, "em 1974, toda a exportação

brasileita de soja foi manipulada por algurras'companhias
sediadas nos Estados Unidos, Panamá, Alemanha, Suíça e
Noruega". Afirma, ainda, que nesse mesmo ano, a prod~
çao de óleo de soja para o consumo doméstico, desapare
ceu dos supermercados do .país, em virtude de uma mano

bra de aumento de preços efetuada pelas multinacionais
Bung & Borne Cargill (143).

No governo Médici, o problema de abastecime~
to.da carne chegou a tal .ponto(especulações dos frigo
ríficosmultinacionais), que o Ministro da Agricultura,
Cirne Lima, rompeu' com o Ministro da Fazenda, Sr. Anto
nio Delfim Neto, .declarando: "A busca de eficiência e

. ,I .
l.
I'

I"

de produtividade, certamente necessária, tem esmagado

os interesses do médio produtor rural, do pequeno ou mé
dio industrial, ou comerciante, estes brasileiros, em
beneficio das empresas multinacionais, indispensáveis
também, se adequadamente disciplinadas, como em qualquer
pa Es do mundo , em prol do interesse da ooletividade ...
Infelizmente, os mecanismos governamentais, visando ao

abastecimento interno, sem atingir a estabilidade dese

jada pelo consumidor urbano, mais têm favorecido o se

tor industrial e comercial de exportação, crescentemen

te estrangeiros, e ~rnando cada vez menos brasileiros

oS.resultados da prosperidade do país".
Um setor estratégico da economia nacional, o
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do petróleo, encontra-se, atualmente, com uma alta taxa
de concentração. Está dividido entre uma companhia de
monopólio' estatal -- a Petrobrás - e oi to grandes gru
pos internacionais: Shell, Exxori, Texaco, ..Atlantic, Bur
mahOil, Standard Oil of California, Bardall e Liquigás.
Os mais poderosos, no mercado brasileiro, são, Shell,

Exxon e Texaco.
Por exemplo, o grupo Royal Dutch-Shell -- de

procedência Anglo-Holandesa em fins de 1976 ocupava

o terceiro lugar.industrial no mundo, depois da Exxon e
da General'Motors.-No Brasil, a Shell é proprietária da
empresa petroleira Shell Brasil; da indústria química,
Shell Química; da Petróleo Saba; da Ciquine do Nordeste
(química - em associação com o grupo multinacional Ade
la e o governo brasileiro); da Poli Brasil S.A., indús
tria química' (em associação com o grupo brasileiro Coim

bra Bueno).
o mesmo processo de concentração de investi

mentos é encontrado na Exxon, proprietária das seguin

tesempresas: Esso Brasileira de Petróleo (o mais impor
tante volume de. negócios das empresas americanas no

I

I.
I.

! '
pais); Solutec S.A. - Indústria PetroquÍIDica; Irefama

S.A., empresa de comércio; Cobalub S.A. - Indústrias pe
troquímicas; Gilbarco do Brasil Indústrias
(em associação com Monteiro Aranha), etc .•

Mecânicas
. '

No quadro/sumário descrito anteriormente,

dando uma visão do poder de controle desses dois grupos
estrangeiros, é de se observar que, as corporações dos
mesmos não estão restritas somente às atividades petr~
liferas. Por quê? Porque existem grandes vantagens para
esses grupos estrangeiros em investir em múltiplos seto
res da economia do país, com um mínimo de inter-relação

I·

e um reduzido grau de risco. Além dessas vantagens, de
I,
f·
!

ve-se asseverar que esses conglomerados estrangeiros,
preocupam-se mais em possuir uma elevada ,"participação
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no mercado brasileiro e, dado que dispõem de grande ~
der financeiDO, esse poderio faz com que esses conglom~
rados possam controlar setores s ímu Ltâneos da economia
nacional, dispondo de grande capacidade de manobra e de
elevado poder de se esgrimirem ante a eventuais crises
de um determinado setor em que esses grupos atuem. Por
tanto, está evidenciado que, na confrontação com outros
grupos empresariais, a capacidade e a vitalidade estra

tégica do conglomerado estrangeiro é, evidentemente,

muito superior à de uma firma especializada. Os congl~
merados e~trangeiros no Brasil, apresentam-se essencia~
mente, como uma .formade empreendimento empresarial ca
pitalista destinado a encontrar aplicação constante e
contínua para um fluxo de recursos que eles mesrroscriam
de forma permanente. As possibilidades de concentração

econômica ampliam-se.
Com a Lei n9 2.004, de 03 de outubro de

1953, sancionada pelo Presidente do Brasil -- Getúlio

Vargas institui-se o monopólio da pesquisa, lavra e
refino do petróleo no país, atividades que, a partir de
então tornaram-se funções exclusivas do IOC>nopólio esta
tal que surgiu, por ocasião da referida lei. Através

dessa lei, foi instituída a Petróleo Brasileiro Socieda
de Anônima. Daquele momento em diante, as empresas es
trangeiras instaladas no pais, perderam para o monopólio
estatal brasileiro -- petrobrás -- as atividades de pe~
quisar, lavrar e refinar o nossO petróleo. Contudo, os
mesmos grupos estrangeiros conservam a parte mais lucra

tiva do negócio -- a distribuição.
Observou-se que, de lá para cá, o processo

de desenvolvimento e crescimento econômico que o país

passou a viver, grande parte desse desenvolvimento foi
transportado e transmitido através de rodovias. Ou se
ja, durante.o processo de crescimento da nossa economia,
nesses últimos 35 anos, todo ele foi efetuado através
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do crescimento extraordinário de nossas rodovias.

A campanha contra as atividades da Petrobrá~

continuou a ser exercida por órgãos da grande imprensa

(por exemplo, O Estado de. são 'Paulo, Jornal do Brasil,

O Globo), que sempre procuraram demonstrar que, é incoe

rente a um país como o Brasil - de economiacapitali~

ta - tentar manter a sua pesquisa petrolífera indepe,!!

dente da participação "essencial" das grandes empresas

petrolíferas multinacionais - "as sete irmãs" ESSO,

CHEVRON, MOBIL, GULF, TEXACO, SHELL e BRIT ISH PETRO

LEUM (BP)\.

Entretanto, parece que, com a crise de 1973

- o embargo petrolífero e o consequente aumento de pre

ços da matéria-prima, efetuado pelo cartel dos países

produtores de petróleo (árabes) OPEP - a campanha pr~

movida por certos setores da sociedade brasileira atin

giu o seu Objetivo, e o país viu-se forçado, em 1975

(dois anos após a crise surgida em virtude do

conflito entre.os países árabes e Israel) a entregar a

exploração do petróleo às corporações internacionais,

sob a forma de contratos de risco. No dia 09 de outubro

de 1975, o país estando sob um severo regime de censura

à sua imprensa, foi informado, que a Petrobrás Petró

leo Brasileiro S.A., viu-se na necessidade de assinar

contratos de risco com companhias petrolíferas do es

trangeiro que, tentariam tornar o país "independente"

das importações de petróleo.

Os contratos de risco foram o eufemismo .en
contrado pelas .- .::autoridades governamentais para

encobrirem a dependência do país face aos desígniOS e

políticas de empresas estrangeiras.

Na verdade, o monopólio da Petrobrás, come

çou a ser quebrado tão logo ele foi criado. ~

sante assinalar que, a Petrobrás desses últimos

interes s
i '

anos,

através de suas sucessivas administrações, perdeu o seu
, .
J ~
I·.
i;t~-,~'. .

. .
1\ ,'-':"
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caráter político-estratégico que a mesma dispunha por

ocasião de ,sua criação.
Pode-se verificar essa, política adotada por

meio de uma maneira clara, através de uma declaração

feita pelo General Ernesto Geisel, quando ele deixou a
direção dessa empresa em julho de 1974: liAPetrobrás de
ve conduzir-se segundo os moldes da empresa privada,

principalmente os de suas congêneres, propiciando lu
cros que remuneremo capital dos acionistas (•••) A au
to-suficiência na produção nacional de petróleo, por
mais desej~ve1 que seja, não éa missão básica da (•••)
porque pode exigir custos demasiadamente onerosOs (•..).
Se ê difícil obter essa auto-suficiência, mais difícil
ainda é mantê-la, dada a explosiva expansão do mercado
de consumo, de um lado, e a inexorável exaustão das ja

zidas deoutro" (144).
o alto grau de dependência do país, em face

ao petróleo, é fruto de uma visão empresarial imediatis
ta, adotada pela Petrobrás, resultado de um p1anejame~
to incoerente, onde as atividades de pesquisa e exp10r~
ção das nossas bacias sedimentares sofreram um desestí i "

mu10 (vide o Anexo ,XXVI), tornando. assim, o país mais
"; ,

vulnerável quando a crise de 1973 sobreveio e, fazendo
com que o governo adotasse em 1975, a política dos "con
tra tos de risco 11 com os' grandes cartéis interraciDnais.

~ falacioso afirmar que, a partir de 1974, o
petróleo foi o responsável pelo estrangulamento do ba
lanço de pagamentos do país, pois se analisar-se o peso
da importação de outros produtos, tais como, por exem

p10, fertilizantes, ferro e aço fundido, metais não fer
rosos e bens de capital (nos anos de 1973 e 1974),haver'-
-se-á de concluir que a importação crescente desses

bens contribuiu e foi igualmente nociva para a balança
comercial do país. Através dos dados demonstrados nos
Anexos XXVII e XXVIII, tentar-se-á visualizar o chamado

..., ,
, I, ,..
P -t
•. i-r -"!{:,~
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"milagre brasileiro", que, em suma, resumiu-se na alta
dependência do pais, no que tange a Lmpo rtiaç âo de pr~
dutos essencfais do exterior. '

As empresas multinacionais tiveram extrema
liberdade para operar no setor de bens de capital e,
adotaram, especialmente durante a crise de 1973, a ex
portação de máquinas e equipamentos de suas matrizes,
desestimulando a iniciativa de produzirem esses bens,
aqui no país. Não nega-se o extraordinário crescimento
econômico que o Brasil sofreu durante o período pÓs-64.
O que sé questionava é que, apesar desse crescimento,
houve um crescente,aumento paralelo da vulnerabilidade
e dependência es tzu cure L básica do país, em face às na
ções superdesenvolvidas. A crise do petróleo, veio
tão somente desnudar mais rapidamente a falácia do nos
so "milagre brasileiro". O país não possue um setor de
bens de capital, sobremaneiramentedesenvolvido, sendo
assim capaz de sustentar as necessidades do mercado in
terno. Houve um subdimensionamento do setor de máqui
nas e equipamentos no Brasil. Além do aumento exagera
do da dívida externa brasileira, a partir de 1973, os
países desenvolvidos, em virtude da crise petrolífera,

, ,
especialmente os Estados Unidos, inflacionaram agres
sivamente os preços. dos seus bens de capital e insumos
expo rtados para os países. do Terceiro Mundo. E, oBra
sil sofreu agudamente ••• Além desse fato, os .•pa~ses
desenvolvidos começaram a adotar medidas pro tecioni~
tas e restritivas para com as exportações de produtos
provenientes do Terceiro Mundo. Quanto às multinacio
nais, o que se nota é que o déficit comercial, das
maiores instaladas no Brasil, aumenta substancialmen
te (vide o Anexo XXIX).

~, a partir de 1971, que surgem os primei
ros rombos continuosda dívida externa. Segundo o eco

~,~.""
nomista José Eduardo de Carvalho Pereira, do Instituto
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de Planejamento Econômico e Social (IPEA), os emprést!,

mos em moeda (que se distinguem dos financimentos às

importações e dos investimentos diretos) contraídos p~

lo país no exterior, foram responsáveis por 75% da di

vida externa do Brasil, gerando, portant~ elevados en

cargos de juros e amortizações (vide o Anexo XXIX) •

Pode-se afirmar, aqui, que uma razoável pa~

cela desses empréstimos, contraídos pelas grandes em

presas estrangeiras, bancos estrangeiros (e durante aI

gum tempo, empresas multinacionais), foram utilizados

até na esp'eculação financeira, principalmente no "open

market". Empréstimos externos e internos contraídos

por esses grupos econômicos, à taxa de juros negat!,

vos, foram aplicados no "open market" à taxas extrema

mente compensatórias.

Dificil é avaliar-se o desempenho das multi

nacionais no Brasil, visto que critérios de análise e

avaliação das subsidiárias estrangeiras,/pelas próprias

matrizes, ainda estão .aendo discutidos (145), mas em

todo o caso, o que se nota pelos capítulos anteriores

é que essas empresas aumentam de forma crescente seu

poderio econômico e político dentro do Brasil. Is

to parece o bastante para entender-se que, emoora os

critérios de análise não sejam perfeitamente defini

dos, mostra-se, o capital estrangeiro, com muito maior

eficiência, se relacionado ao capital privado nacio
nal.
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v.- DEDUÇÕES ECOMENTÂRIOS

Embora o processo industrial brasileiro te
nha sido iniciado já em meados do século XIX, quando. o
Brasil começou a ocupar os espaços deixados pelas indús
trias dos países mais desenvolvidos, apenas a partir da
Revolução de 1930, com o fim do predomínio da aristocra
cia rural ligada ao.café, é·que, com maior ênfase, ace
1erou-se a industrialização neste país. De fato, o mede
10 primário exportador tem seu fim no início da década
de trinta'e, comumente, considera-se a partir daí, o
início da industrialização brasileira, embora saiba-se
que a indústria nacional, principalmente no que se refe
re a bens de consumo não duráveis, já estava bem desen
volvida antes.mesmo da I Guerra Mundial.

De qualquer forma', deve-se ressaltar, que
somente por volta de 1933 é que o mercado interno assu
me relativa importância na economia brasileira, tornan
do-se o suporte para o todo o desenvolvimento industrial
obtido. Até esta data, a ideologia agro-exportadora
.brasileira, que servia aos interesses da oligarquia ru
ra1, mostrava-se como entrave ao processo industrial.

Além disso, o processo de Substituição de
Importações, que teve seus maiores estímulos no governo
Getúlio Vargas, foi um dos fatores principais para a in

dustria1ização.
Por volta dos anos cinquenta, o processo in

dustria1 entraria em uma fase que pode ser chamada de
nacionalista -- infelizmente exarcebado e que trouxe
alguns problemas ao Brasil, dada a fuga do capital es
trangeiro ocorrida nessa época. Evidentemente que, as
pressões do capital estrangeiro e das mu1tinacionais se
faziam presentes no cenário político-econômico brasi1e~
ro, principalmente por parte do governo norte-amer ica
no. Nesse período, o posicionamento nacionalista tornou , .

- ;
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tornou-se um grande obstáculo à participação do capital
estrangeiro no processo industrial.

A partir de 1955, entretanto, uma abertura
quase que total se faz ao capital estrangeiro, com a fi
nalidadede financiar, principalmente, a compra de bens
de capital e intermediários, essenciais ao desenvolvi
mento industrial. Nota-se, nesse período, claramente,
que o capital estrangeiro passa a ter privilégios den
tro da economia brasileira, o que, sem dúvida, nao era
sentido pelo empresariado nacional, compelido, através
da Instrução n9 113 da antiga SUMOC, a recorrer ao capi
tal de participação, isto é, associar-se ao capital es

trangeiro.
o ritmo de industrialização, com o crescimen

to assustador do capital externo, acelerou-se mais ain
da com o .governo,JuscelinoKubitschek. Infelizmente nao
se pode dizer o mesmo no campo social. Os custos so
ciais necessários para impulsionara industrialização

foram substanciais. Permitiu-se a desnacionalização in
.li ;

dustrial, grande déficit nas trocas cambiais, desvalori
zação continua do cruzeiro e uma inflação com tendên

cias a crescer ~ssustadoramente.
Iniciado os anos sessenta, com a rápida pas

sagem do Sr. Jânio Quadros na Presidência da República
e com o governo.do Sr. João Goulart, os problemas econô
micos ainda não resolvidos, geravam uma pressão-- social ,. --

cada vez maior. Finalmente, com alguma participação dos
Estados Unidos, com a conspiração dos grupos de direita
e o surgimento do grupo defensor da doutrina de seguran
ça nacional, desencadeia-se o movimento que culmina com
a "Revolução de 1964".

utilizando-se da capacidade produtiva ocio
sa, o novo governo imprimiu um rítmo !à economia que di
minuiu o desemprego e satisfez a grande propensão margi
nal a consumir das diversas classes socí.aí,s brasileiras.

...r
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Através de inúmeros instrumentos monetários

e fiscais, impulsionou-se, novamente, Oi setor industrial
j,
1
,j
j
~

orasileiro. Após, principalmente o ano de 1967, a indu~

trialização entra em uma fase de ascendência, devido a

fatores tais como: reforma fiscal, financeira e tarifá

ria; créditos ao consumidor; incentivos à exportação;

investimentos pÚblicos, notadamente na construção civil

(criação do B.N.H.)i e política salarial que beneficiou

a classe média.
Retomam-se os níveis de crescimento do se

tor indu~trial"e volta-se à acumulação de cap í.t.al em

todo o processo produtivo. Crescem, de uma forma geral,

todos os setores de produção.
Aqui nota-se, também, a participação gove!:,

namental como grande viabilizador do processo indus

trial. No final da década de 1960, o Estado, incluindo

as empresas estatais, representa metade do PIB brasilei

ro. ~ crescente a participação do Estado na formação

bruta de capital fixo.
o novo modelo, pós 1964, favoreceu excepci~

nalmente as indústrias. Após seguidos anos de recessao

e subutilização de seu maquinário, a política liberal

de crédito provocou uma utilização maior da capacidade

instalada e não aproveitada, inclusive da mão-de-obra

farta e de baixo custo, que estava desempregada em to

dos os setores de produção.
Após esse período de "milagre", a economia

começa a enfrentar novos problemas: sob os efeitos da

crise energética, a política de desaquecimento da econo

mia, adotada principalmente, a partir de 1975, começa a

gerar quedas nos investimentos, mais notadamente indus

triais. Já em 1980, o setor industrial inicia um proce~

so recessivo substancial. Todavia, a disposição das em

presas estrangeiras em investir no Brasil não diminuiu.

Consequentemente, com a necessidade de se
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manter um nível razoável de emprego através de investi

mentos das grandes empresas estatais e com os investi

mentos crescentes das multinacionais, um desequilíbrio

muito grande para as pequenas:e médias empresas g~

ralmente. nacionais- começou a ser observado.
A adoção do modelo de desenvolimento, pri!!

.cipalmente o de pós-revolução, tornou o Brasil impor

tante no contexto mundial, pois demonstrou como é p~

tencialmente.grande o mercado consumidor brasileiro.

Além disso, a farta mão-de-obra existente, ainda nao

devidamente\especializada, a carência de tecnologia e

de capital, bem como uma política estável aos interes

ses do capital estrangeir.o, posicionou este país, como

uma ótima atração às· investidas' das'empresas estran

geiras.
De fato, motivadas pelo aproveitamento de

mão-de-obra de baixo custo para a produção, de tal for

ma que ficasse assegurado .0 mercado interno brasileiro,

a partir de 1960, as multinacionais continuaram o seu

processo de expansao na economia nacional. As muI tina

cionaisbuscam suaexpansao, nos países subdesenvolvi

dos, em duas fases distintas:
a ,) a fim de participar do processo de

substituição de importações; e,
b, ) a fim de reabrir as economias periféri

cas, de tal forma que sejam instituí

dasnovasbases·para o sistema inter

nacional do trabalho.
~ óbvio constatar-se que essas duas fases

sao extremamente compatíveis com o processo de indus

trialização pelo qual passou o Brasil.
Com o crescimento da participação das em

presas multinacionais, não só no Brasil, mas em todo e

principalmente, mundo ocidental, evidencia-se cada vez

mais o fato de que o planejamento do desenvolvimento
..

f. Z
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econômico se deslocará do domínio dos governos para o

domínio privado, implantado em escala mundial e de

acordo -com as diretri zes das corporaçõesnultinacionais.

Realmente, através -do emprego de consid~r!

veis recursos decapitaI, do oligopólio _-- onde é maior

o predomínio do capital estrangeiro no Brasil, princ!

palmente nos setores de material de transportes, mate

rial elétrico, química e fumo (vide o Anexo XXXI)

da superioridade tecnológica, da obtenção e utilização

de mão-de-obra abundante dos países não desenvolvidos,

as mu Ltihacionais tendem. a enfraquecer, atê certo po,!!

to, as relações Estado-Nação entre os países capitalis

tas centrais, pois começa a surgir uma clara contradi

çao entre os sistemas políticos pluralistas e a --estru

tura econômica-oligopólica.
Pode-se constatar, portanto, que aos po~

cos, os homens, principalmente aqueles empregados na

corporação multinacional, substituirão até certo ponto

a lealdade nacional pela lealdade empresarial. A leal

dade à multinac~onal deverá, paulatinamente, ter prece

dência sobre todas as demais.
Em função disso, notadamente após a IIGuer

ra Mundial, uma nova classe começou a ser formada no

Brasil: a dos administradores brasileiros de grandes

empresas (geralmente estrangeiras -- em outros casos

estatais) t dos advogados, dos economistas, dos enge

nheiros e dos "public relations" dessas empresas. Uma

nova camada social, quase que completamente desnacio

nalizada, amarrada aos interesses do capital empres~

rial -- principalmente estrangeiro -- surge no cenário

brasileiro.
Dada a aliança entre os capitalistas indu~

triais estrangeiros e os tecnoburocratas estatais
• o"

as .ernpresaspÚblicas, dirigidas por esses últimos, con

solidaram o próprio desenvolvimento do capitalismo no
• <O-

i ~.
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Brasil -- o setor moderno, tecnologicamente sofisticado

e dinâmico da economia, ficou reservado, na sua maiori~

para as empresasmultinacionais. ,Evidentemente que, se

ja pela tecnologia de processo que adota ou pela tecno

logia de produto, tende-se a estabelecer bases para um

tipo.dedesenvolvimento que beneficia, sem dúvida, a mi

noriade capitalistas e tecnoburocratas dos países me

nos desenvolvidos.
~ fato inconteste, entretanto, que as mul

tinacionais quando operam nos países em desenvolvimento,

procuram integrar os mercados dos mesmos na economia

mundial, isto é, fazendo com que os bens, serviços e ca

pitais e a tecnologia sejam internacionalizados. Essas

corporações atuam como um substituto de mercados impe~

feitos, buscando uma repartição eficaz dos produtos e

ta tores do mundo.
Um dos motivos, geralmente utilizado, para

se justificar a entrada de capitais estrangeiros nos

países não desenvolvidos, é a falta, nestes últimos, de

poupança suficiente para financiar o desenvolvimento

econômico. O que se tem notado, entretanto, é que as re

messas de lucros das empresas multinacionais, tendem a

ser superiores às entradas de novos capitais de risco,

nos países subdesenvolvidos . Aliás,. um dos objetivos

principais dessas grandes empresas é retirar, com a

maior rapidez possível, esses ganhos conseguidos no

país instalado.
Através da associação com bancos de investi

mento, muitos ligados a bancos comerciais brasileiros,

as organizações financeiras multinacionais, também colo

caram sob o jogo do capital financeiro internacional os

bancos nacionais.
Percebe-se, portanto, que o capital finan

ceiro nacional, associado ao capital financeiro
I

inter

nacional, foi substancialmente centralizado a partir do , '
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momento em que o governo brasileiro estimulou as asso

ciaçõesde bancos nacionais com grupos financeiros mu1

tinacionais.

Não resta dúvida, que o governo revo1ucio

nário, instituído a partir de 1964, tornou-se extrema

mente liberal quanto ao capitalismo financeiro e indus

tria1 internacional interessado a vir para o Brasil,

criando-se um ,clima político e econômico estável e com

'.menores riscos ao capital alienígena. A legislação bra

si1eira, comparada com a de outros países, é por de

mais estimq1adora aos investimentos estrangeiros para

que se instalem aqui.

A política de favorecimento ã remessa de

lucros, por parte das empresas mu1tinacionais está ba

seada na lei, permitindo ãsmesmas, retirar 12% sobre

o capital inicial registrado e sobre o lucro que rein

vestiram. Podem, ainda, remeterem para o exterior, 5%

do faturamento, a título de assistência técnica, "roya1

tiesll
, etc ••

Outro motivo para justificar a entrada de

capitais estrangeiros em países não desenvolvidos, é a

transferência de tecnologia nova. Mas, o que se consta

ta, senão em todos os setores, mas na maioria deles, é

que a tecnologia importada, além de seu alto custo e

da sua inatua1idade, nem sempre se adapta às reais con

dições dos países em desenvolvimento. E quando o.mf.ve L

tecnológico é atualizado, não se sabe se esse conheci

mento será.difundido além do próprio grupo que o de
tém.

Ora, como é constatado, a detenção de

tecnologia em mãos das empresas mu1tinacionais, conve~ ·1
teu-se numa das principais formas de controle oligopo

1ístico, parece justificável a intransigência dos .,pa,!.

ses desenvolvidos (e de suas empresas), em transferir

tecnologia atual e sofisticada aos países subdesenvo1
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subdesenvolvidos. Parece claro que as multinacionais e~
tarão dispostas a transferir tecnologia desde que isso
nao implique na quebra do oligopólio das mesmas.

Isso tudo, gera alguns problemas para os
países receptores do capital estrangeiro, quer na forma
de financiamento, quer na forma de empréstimos e quer

na forma de investimentos diretos.
Um deles, é o desequilíbrio gerado junto às

empresas privadas nacionais. Os dados oficiais brasilei
ros constatam que, dentro do setor industrial, a posi
çao das corporações estrangeiras evidenciam padrões de
concentração incomuns. Através da aquisição de empresas
nacionais, as empresas multinacionais, encontraram a ma
neira mais comurnde participarem do mercado brasileiro
e de liquidarem seus concorrentes. Precisamente 1/3 das
subsidiárias norte-americanas· instaladas no país, inici§!.
ramsuas operações como resultado de aquisição direta.

Uma das formas que as multinacionais encon
traram para forçar a venda das empresas brasileiras, ~e

a chamada "verticalização da produção" que, embora fos

se proibida para alguns setores, continuou ocorrendo.

As fusões, são outra forma de consolidação das empresas

multinacionais no Brasil.
Constata-se,. pois, que paralelamente ao fe

nômeno de estatização de diversos setores da economia

brasileira, teve-se também, a sua desnacionalização. A
pequena e média empresas -- na sua maioria nacional
tiveram restritas suas atuações pelas grandes empresas
estatais e estrangeiras. Enquanto existem sao dependeE
tes, tecnológica, econômica, financeira e comercialmen
te das mega-empresas.

A inclusão das empresas estatais e a subs

tancial participação das empresas estrangeiras no cres

cimento industrial brasileiro, vem corroborar com a te

se de que existe um declínio relativo e patente da em
..-..

'1'- ".
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empresa privada nacional.

O processo de interrupção da evolução da

participação do empresariado nacional no processo indus

trial brasileiro, fez com que 'as empresas autenticamen

te nacionais e privadas, com raras exceções, apresenta~

sem um comportamento de menor importância no modelo bra

sileiro,.cumprindoapenas tarefas auxiliares ou confi

nando-se em setores estagnados.
O grande objetivo a ser alcançado, é o do

fortalecimento do empresário e da empresa privada nacio

nal, poiS no momento em que esta última atravessa cri

ses, o empresário e~trangeiro se apresenta para absorvê

las, oferecendo capital ou'facilidades tecnológicas.

Outro problema, gerado nos países nao desen

volvidos, é o de dependência da sua sociedade aos valo

res e rnod1smos alienígenas.

O modelo brasileiro, festejado pelo governo

e pelas grandes empresas, teve seu fardo carregado úni

ca e exclusivamente pela classe trabalhadora.

A sofisticação dos bens de 'consumo vendidos

pelas grandes .empresas, no Brasil, foi uma prática co

muro entre todas as grandes corporaçoes, uma vez que as

mesmas comportaram-sede forma coerente com o modelo

econômico adotado. Ora, para que isso ocorresse, nao

erà conveniente distribuir a renda para os :segmentos

de baixo poder .aquisitivo da população brasileira, ge

rando, assim, uma concentração crescente da renda, nas

mãos da classe média para cima.
Através do crédito facilitado, da publicid~

de e propaganda, o homem brasileiro foi acostumado a

consumir, riamedida do possível, não o que necessitava

para a sua saúde, educação, lazer, etc., mas aquilo que

as grandes corporações queriam vender.
~incontestável o fato de que o item alimen

tação caiu percentualmente na participação dos o rç amen
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orçamentos familiares dos brasileiros, principalmente
de são Paulo, enquanto que cresceu o percentual para
a compra de eletrodomésticos e .

Os padrões de consumo da população brasi
leira, com o advento da industrialização e, principal
mente, com a influência das mu Lt.í.nacãona.í.s, foram exa
geradamente alterados. Houve, até mesmo, uma deforma
çãoda concepção nacional de vida e da sociedade.

Os modelos, totalmente alienígenas, tive
ram influências significativas no hábito e até na cul
tura b~asileir~. A descaracterização da cultura brasi
leira começou a ser observada, pois as empresas multi
nacionais somente raciocinam em razão de seus próprios
objetivos, considerando todos os países em que atuam,
como favorecidos por terem sido explorados pelas mes
mas.

A justiça social e a ordem econômica, co
locam-se, aqui, claramente em pontos opostos, pois a
competição entre as grandes empresas não dá priorida
de às questões de justiça e igualdade social.

Enquanto os problemas sociais brasileiros
sao gritantes, os meios de comunicação propagam urna
vida irreal, que apenas reflete o comportamento impor
tado e que se identifica com urnaminoria da população
brasileira, de modo a alienar a grande maioria, pois
a alienação das atividades econômicas e da sociedade
é a base da alienação dos indivíduos de todos os de
mais aspectos da vida social.

I.:



143

VI.- ANEXOS·



ANEXO I

BRASIL: IMPORTAÇÃOPOR GRUPOSPRINCIPAIS DE BENS, VALORES~~
LUTOS, 1:NDICES DE "QUANTUM"(BASE 1929= 100) E PARTI
CIPAÇÃO PORCENTUAL(Milhões de cruzeiros de 1948)

;RUPOS DE BENS VALORES íNDICES PORCENTAGEM

~-~-~-~
100 18,7
100 7,5
100 11,2
100 8,4

100 46,2
100 10,6
100 35,6
100 26,7
100 100,0

1 9 3 1-------
30 12,3
12 1,9
43 10,4
65 11,9

64 64,4
28 6,5
75 57,9
20 11,4
46 100,0

1 9 3 7 - 3 8-------------
57. 13,3
67 6,2
51 7,1
94 9,8
93 53,2
72 9,4

100 43,8
72 23,7
81 100,0

1_~_4_ª
121 21,2
154 10,8
99 10,5
181 14,4
81 35,2
60 6,0
87 29,2
116 29,1
106 100,0

3ens de Consumo 3.204
· Duráveis 1.277
, Não Duráveis 1.927
:ornbustiveis e Lubrificantes 1.443

••• ,i~aterl.as-Prl.'rnas e produtos,
Lnterrnediários

· Metálicos

· Não Metálicos
sens de Capi tal

r0TAL DA AMOSTRA

7.909
1.814
6.095
4.564
17.121

sens de Consumo

, Duráveis

, Não Duráveis

966
147
819

:ombustiveis e Lubrificantes 940
1atérias-Primas e

Lnterrnediários

· Metálicos
, Não Metálicos

3ens de Capital

r0TAL DA AMOSTRA

produtos
5.076

516
4.560

894
7.876

3ens de Cons urno
, Duráveis
· Não Duráve is
:ombustiveis e Lubrificantes
1atérias-Primas e produtos
Lnterrnediários
· Metálicos
· Não Metálicos
3ens de Capi tal
rOTALDA AMOSTRA

1.835
861
974

1.355
7.366
1.303
6.063
3.281
13.837

3ens de Cons urno
· Duráveis
· Não Duráveis
~oIllbustiveis e Lubrificantes
~atérias-Primas e produtos
intermediários
• Metálicos
· Não Metálicos
Bens de Capital
rOTALDA AMOSTRA

3.877
1.964
1.913
2.616
6.402
1.087
5.315
5.277

18.172-
~: Anuários de Comércio Exterior do Brasil - Valor da Amostra.

: .~



IMPORTAÇÃO DE BENS DE PRODUÇÃO E MAT~RIAS-PRIMAS ESSENCIAIS
( 1948 - 1951) (*)

ITE N S 1948

50

1.949

66

1950

84

1951

1. MAQUINAS E UTENSíLIOS: têxteis, metais, ferramentas, tornos,
cutelarias, geradores e motores elétricos, motores Diesel.

aces2. VEíCULOS DE CARGA ~ ACESSÓRIOS: locomotivas, vagoes e
sórios, caminhões, ônibus e ambulâncias e semelhantes,
res, chassis para caminhões

trato

120

143

39.068

89

361

99

137

41.155

54

188

434

127

168

258

404

50.829

70

273

119

140

215

315

656

350

59.082

'.'

3. MAT~RIAS-PRIMAS DE ORIGEM MINERAL: alumínio em lâminas ou
placas, chumbo em barras, lingotes, vergalhões, verguinhas ,
paes e pastas, estanho, cofre eletrolítico.

4. OUTRAS MAT~RIAS-PRIMAS BASlCAS: çelulosé,barrilha e
cáustica.

soda

5. CIMENTO

6. ADUBOS QUíMICOS

7. COMBUST1VEIS·{ 1.000 milhão de calorias): carvão-de-pedra,
gasolina, óleos combustíveis e querosene.

(*) 1.000 toneladas
Fonte: Relatório do Banco do Brasil S.A.



ANEXO 111

APLICAÇÃO PELA INSTRUÇÃO 113 ( 1955 - .1959 )

Setores de atividade PercentagemMilhões de
dólares

Não-manufatureiro .....\ ...... 1,7 0,43

Serviços públicos ............ 0,3 0,08

Mineração ·................... 14,2 3,59

Siderurgia-metalurgia ........ 4l~.8 10,56

Máquinas-automóveis .......... 213,3 53,90

Material de construção ........ 9,1 2,30

Têxtil ....................... 17,9 4,52

Química-farmacêutica ......... 41,5 10,49

Madeira-borracha ............. 26,6 6,72

Papel ........................ 11,0 2,78

Alimentos ·................... 11,4 2,88

Diversos ..................... 2,0 0,51

plásticos ·................... 4,9 1,24

TOTAL ·................... 395,7 100,00 %

Fonte: Banco do Brasil S.A.

146
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ANEXO TV

PARTICIPAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES INDUSTRIAIS (1955 - 1959)

INDOSTRIAS PODER CAPITAL CAPITAL
POBLICO PARTICULAR ESTRANGEIRO

\ B.RASILETRO
..

Celulose ·............... - 78 % 22 %

Papel ................... - 85 % 15 %

Farmacêutica ............ - 38 % 62 %

Siderurgia .............. 47 % 36 % 17 %

Máquinas ·............... - 62 % 38 %

Autopeças ............... - 43 % 57 %

Automóveis .............. - 31 % 69 %

Química ................. 10 % 53 % 37 %

plástica ·............... 32 % 40 % 28 %

Fonte: Banco do Brasil S.A.



"Superavii" ou "Superavii" ou Aumento do CURSO DE CÂMBIO (2)
"Deficit" orça "Deficit" no Custo de meio circu Meios de-
mentário da balanço - paga Vida (1) 1ante Pagamento Mercado Dólar de im

A NOS União mentos Livre portação (3)
"

~_..-
CR$ US9 CR$ US$

1.000.00 1.000.00 1951 = 100 1.000.00 1951 == 100

1950 ·..... - 4.297 + 52 95 7.160 86 - -
1951 ·..... + 2.819 - 291 100 4.114 100 ,- -

..

1952 ·..... + 2.279 - 615 123 3.963 115 - -
--

1953 ·..... - 2.868 + 16 150 7.722 137 43,32 -
1954 ·..... - 2.711 - 203 177 12.037 167 62,18 -

..

1955 ·..... - 7.616 + 17 212 10.299 196 73,54 -

1956 ·..... - 32.945 + 194 258 11.479 240 73,59 -
1957 ·..... - 32.924 - 180 308 15.756 321 75,67 62,46

1958 ·..... - 30.662 - 253 355 23.239 389 130,06 163,63

1959 ·..... - 26.446 - 154 488 34.807 552 159,83 181,53

1960 ·..... - 31.623 - 412 657 51.519 763 189,90 203,43

I ; - .-
,

(1) Cidade de são Paulo: classe operária.
(2) Média das cotações diárias.
(3) Categoria Geral.
FONTE: Relatório do Banco do Brasil S.A.
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ANEXO. VI

ESTIMATIVA DO. ESTOQUE DE 'INVESTIMENTOS DE ALGUNS.-- -- -- ------
PAíSES DO Co.MIT~ DE" ASS'ISrtNCIAAO DESENVOLVIMENTO.

CAD - NA ~RrCA :LATINA - "1967.

\

PAíSES DE o.RIGEM MILHÕES~;DE .uS$ '.% DO. .TOTAL NO. CAD

19) E.U.A. 11.777 64,0
. .

29) GRÃ-BRETANHA 1.693 9,2

39) PAíSES BAIXo.S 940 5,0

49) ALEMANHA o.CIDENTAL 789 4,3

59) FRANÇA 468 2,3

69) SUíÇA 427 2,3

79) JAPÃo. 405 2,2

89) ITÂLIA 392 2,1

99) B~LGICA 113 0,6

To.TAL desses 9 países 16.404 92,2

To.TAL dos países do CAD 18.449 100,0
" "

Fonte: Luciano Martins - "Nação e corporação Mutinacional"
Editora Civilização Brasileira, pág. 110.

. ,



ANEXO VII. 150
DECLINIO NO NÚMERO DE EMPRESAS NORTE-AMERICANAS ENTRE

AS 12 MAIORES DO MUNDO, EM CADA UM DOS 13 SETORES INDUSTRIAIS.

~~: Número de indústrias, por país, no qual o número de empresasen
tre as 12 maiores do mundo em cada um deles aumentou ou diminuiu
de 1959 a 1976.

PAIs 'AUMENTOU DHUNUIU

~STADOS UNIDOS O ," 12
~INO UNIDO \ 3 3
~UROPA CONTINENTAL 9 1
1APÃO ' . 8 O

RTE !!: Número de empres~ entre as 12 maiores do mundo, por país, em to
dos os setores industriais de 1959 a 1976.

PAIs ",195.9 1976

~STADOS UNIDOS 111 68
REINO UNIDO 14 15
E:UROPACONTINENTAL 25 40
JAPÃO 1 20
:>UTROS (principalmente CANADA) 5 13

RTE C: Indústrias nas quais o número de empresas da Europa Continental
--- - entre as 12 maiores igualou ou excedeu o número de empresas Nor

te-americanas em 1976.

SETOR INDUSTRIAL EUROPA ESTADOS
,.cONT.INENTAL UNIDOS

QUíMICO 7 3

AUTOMOBILíSTICO 5 4

METAIS PRIMÂRIOS' 5 2
'-,

BANCOS COMERCIAIS 5 3

PRODUTOS METALICOS 4 4

MAQUINARIA EM GERAL 4 4

Fonte: As cifras foram obtidas de dados apresentados na revista Fortu

ne, conforme citado no New Internationa1 Rea1ities, National

P1anning Association, 1978.

l <

= .
'-:' .
t·f.:~i



ANEXO VIII 151
AÇÕES MUNDIAIS DE INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS DIRETOS
(Valor contábil em bilhões de dólares norte-americanos)

1 967 1 9 7 6

US$ % US$ %

bilhões ~ilhões

ESTADOS UNIDOS 59,5 55,1 137,2 45,9
\ -

.REINO UNIDO 17,5 16,2 32,0 10,7

SUlÇA 5,0 4,6 22,5 7,5

JAPÃO 1,5 1,4 20,0 6,7

ALEMANHA 3,0* 2,8 19,7* 6,6

FRANÇA 6,0 5,6 11,5 3,8
CANADÁ 3,7 3,4 9,0 3,0

HOLANDA 2,2 2,0 4,3 1,4

SUf:CIA 1,5 1,4 4,3 1,4

OUTROS 8,1 7,5 31,8 10,6

TOTAL 108,0 100,0 299,0 99,9
I

(*) As cifras nao incluem lucros suspensos e podem subestimar
os investimentos estrangeiros' alemães em até 50%.

FONTE: Estimativas das Nações Unidas; as'cifras relativas a
1976 são preliminares.
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ANEXO IX

ALTERAÇÕES NAS PERCENTAGENS DAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS
DE MANUFATURAS POR PAis ( de 1960 a 1975 )

,

A N O .GRÃ-BRETANHA FRANÇA .ALEMANHA ITltLIA JAPÃO E~U.A
- --

\
1960 ·15,3 9,1 18,2 4,8 6,5 22,8

I
I 1970 10,1 8,3 19,0 6,9 ·.11,2 18,4

1973 8,8 8,5 20,0 6,1 ·.13,1 16,4

.1975 8,9 9,0 18,5 6,7 14,4 19, O" .

FONTE: Departamento de Comércio dos Estados Unidos

.•. -t



( 1969 a 1974 - em percentua1

Em 31/12 PART.ICIPAÇÃO PERCEN.TUAL
de cada -_.-

ano 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAIS

1969 57,5 17,0 13,8 3,2 0,1 0,7 4,7 - 97,0

1970 53,1 17,8 16,6 4,5 0,1 6",9 3,7 0,5 97,2

1971 47,8 21,3 18,9 4,3 0,1 0,8. 3,7 0,4 98,3

1972 46,4 22,0 18,6 5,7 0,1 0,7 3,4 0,3 97,2

1973 45,4 22,4 17,5 7,0 0,1 0,7 3,7 0,4 97,2

1974 40,3 22,3 19,2 10,0 0,1 0,6 3,9 0,5 96,9

(01) - Continente norte-americano (E.U.A. e Canadá)
(02) - Mercado Comum Europeu
(03)- Associação Econômica de Livre Comércio
(04) - Jtsia
(05) - Demais países da Europa
(06) - Associação Latino-Americana de Livro Comércio (ALALC)
(07) - Demais países da América Latina (excluindo o Panamá)
(08) - Oriente Médio e Jtfrica
FONTE: Mu1tinacionais no Brasil - Diagnóstico e Prognóstico - Doriva1 T. Vieira & Lenita C. Camargo

dados extraídos do Boletim do Banco Central do Brasil.

." .•. "- - .~
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INVESTIMENTOS NO BRASIL DOS PRINCIPAIS PAíSES
( 1969 a 1974 - em percentual )

Em 31/12 de PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL
.cada ano I01 02 03 04 05 06 07 08 09 10-

1969 47,7 10,4 3,2 6,1 9,8 6,4 2,0 0,5 2,9 4,2

1970 42,0 10,8 4,5 5,6 11,1 8,8 1,5 1,5 2,8 4,9

1971 37,7 11,4 4,3 6,6 10,1 9,4 4,5 1,2 2,7 5,0

1972 37,4 10,9 5,7 7,5 9,0 8,2 4,8 2,1 2,9 5,1

1973 37,5 11,4 6,9 7,8 7,9 7,1 4,5 2,1 2,9 5,2

1974 33,6 11,8 9,9 9,3 6,7 6,6 4,0 2,5 3,1 5,3

(06) - Reino Unido
(07) - França
(08) - Holanda
(09) - Panamá
(10) - Luxemburgo, Suécia e Bélgica

FONTE: "Mu1tinacionais no Brasil - Diagnóstico e Prognóstico" - Doriva1 T. Vieira &
Lenita C.Camargo - dados extraídos do Boletim do Banco Central do Brasil.

(01) - Estados Unidos
(O 2) - Alemanha Ocidental
(03) - Japão
(O 4) - Suíça
(05) - Canadá



ANEXO XII 155
AS MULTINACIONAIS AMERICANAS NO COMERCIO EXTERIOR BRASILEIRO,
EM 1970. O QUE ELAS VENDERAM DE NOSSAS MANUFATURAS E O QUE
NOS COMPRAMOS DE SEUS PRODUTOS (em milhões de dólares).

'RODUTO EXPORTAÇÃO ,IMPORTAÇÃO SALDO

Produtos
;

alimentício,s 11 5 ,6
Papel e conexos 5 6 - --1
Produtos químico-
farmacêuticos 47 98 - 51
Borracha \ 3 12 - 9

--

Metais e produtos
metalúrgicos 3 55 - 52
Produtos da indús-
tria mecânica 43 225 - 18
Produtos da indús-
tria elétrica 5 28 - 23
Equipamento de
transporte 6 36 - 30
Têxteis e confec-
çoes 1 3 - 2
Madeira e mobiliá-
rio 6 1 5
Indústria editorial 2 O - 2
Vidro e cerâmica 9 7 - 2
Instrumentos de pr~
cisão 2 4 - 2
Outras manufaturas 2 17 - 15

TOTAL 145 497 - 352

i •

~: Este quadro foi transcrito do livro "Multinacionais no Brasilll

do autor Osny Duarte Pereira. Esse autor coletou essas inform~
ções através de uma publicação do Comitê de Finanças do Senado
dos Estados Unidos-o

, (

. I
'I

, :-
". t:
! . t



ANEXO XII,I 156

PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA NOS PRINCIPAIS BANCOS
DE INVESTIMENTOS (posições em fevereiro/1974 -
em milhões de cruzeiros)

BANCOS CAPITAL NO PAis NO EXTERIOR

\

· Bradesco 285 227 58

Itaú Portugês 115 * *·
· BIB 101 68 33

.-Ipiranga \ 100 100 -
"

· Finasa 135 68 67

· Crefisul 67 61 6

União 129 * *·
Bansulvest ,130 * *·

· Bozano-Simonsen 109 69 40

Brascan " 80 * *" ·
· BCN 75 50 25

· Safra 54 51 3
, Denasa 90 * *e ,

'." Nacional 95 65 30

· Econômico 50 50 -
Inten::ont1nental r 50 * *·

(*) - Esses bancos não indicaram, em suas contas do passivo, o domicí
lio do capital, embora todos eles, como o Itaú Portuguê~ (ligado
à Sociedade Financeira portuguesa), o Brascan (Light & power
Co.), o Denasa (com participação do Security Pacific), além do
União (Investbanco), Bansulvest e Intercontinental,
notoriamente participação estrangeira.

possuis sem

FONTE: Revista Bancária Brasileira - R. de Janeiro - março/1973.



timentos, l.ucros e remessas- das onze maiores empresas estrangeiras no
PaIs) - (US$ milhões).

Reinvesti !Lucros& di Gastos can Entrada de Salda de Importa
Investimentos - IviderrlOsr~ im{ortaçãomentos TOTAL capital de~ capital SALDO çoes em

~tidos ao de tecmlo de a imp1ar ar;x5s1965 1974- - -. , exterior gia ' taçeo

· Vo1kswagem 119,5 72,8 192,3 70,6 208,5 119,5 279,1 - 159,6 146,8

· Light 102,0 86,4 188,4 114,7 0,6 102,0 115,3 - 13,3 43,3

· Souza Cruz 2,5 129,5 132,0 81,3 1,0 2,5 82,3 - 79,8 15,9-· Rhodia 14,3 108,7 123,0 39,9 20,7 14,3 60,6 - 46,3 88,4

· Esso 1,8 67,7 69,5 44,5 '- 1,8 44,5 - 42,7 -
· Pire11i 28,7 37,8 66,5 45,1 19,8 28,7 64,9 - 36,2 93,8

· Phi1ips 9,9 51,2 61,1 5,0 9,4 9,9 14,4 - 4,5 59,2

· Firestone 4,1 44,5 48,6 48,1 2,1 4,1 50,2 - 46,1 35,6

· General
E1etric 13,9 32,2 46,1 19,4 4,3 13,9 23,7 - 9,8 30,5

· Johnson &

Johnson 0,7 34,0 34,7 17,0 5,7 , 0,7 22,7 - 22,0 10,7

· Anderson
C1ayton 1,4 28,2 29,6 16,8 - 1,4 16,8 - 15,4 -

T O T A L 298,6 693,0 991,8 502,4 272,1 298,8 774,5 - 475,7 524,2

OBS:- Dados até julho de 1975,. Os montantes para Lucros & Dividendos: e Gastos .com Importação de Tecnologia, cobrem
apenas as remessas a partir de 1965.

FONTE: Banco Central (apurado p/ "Relatório" da CPI das Mu1tinacionais - 1975) •



BRASIL: EMPReSTIMOS EM MOEDA & FINANCIAMENTO A IMPORTAÇÃO (1969 - 1975)
(PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL POR NATUREZA DE RECURSOS )

.
EMP~STIMOS EM MOEDA FINANCIAMENTO A 'IMPORTAÇÃO TOTAL

GERAL

ANOS Resolução 63 Instrução 289 Lei 4.131 TOTAL Créditos de Orgãos TOTAL
fornecedores Oficiais*

privados
-

1969 9,8 8,5 18,1 36,4 10,2 19,9 ,- 30,1 66,5

1970 12,3 7,2 23,7 43,2 11,5 20,8 32,3 75,5

1971 14,8 4,5 28,9 48,2 12,8 20,4 33,2 81,4

1972 21,2 2,2 34,7 58,1 11,9 17,3 29,,2 87,3

1973 19,1 0,5 42,8 62,4 11,5 16,2 27,7 90,1

1974 19,3 0,4 45,6 65,3 10,6 17,0 27,6 92,9

1975 18,1 O 3 49,8 68,2 9,4 16,7 26,1 94,3~

~DIA 16,4 3,3 34,8 54,5 11,1 18,3 29,4 83,9

Obs. : Os empréstimos em moeda subiram para 68,2% de 1969 a 1975. Do lado dos empréstimos em moeda, podemos obser
var como quase duplicou o volume sob a égide da Resolução n9 63 e, praticamente, se extinguiu o fluxo com
base na Instrução n9 289, de 1969 a 1975; aumentaram em mais de 175% e, no decurso de apenas seis anos, os'
empréstimos, à sombra da Lei n9 4.131, da matriz estrangeira para a/filial brasileira. Mas de 65% de toda
a dívida ao longo dos 7 anos do período foi causado pelas multi nacionais que, por sua vez, partilharam tais
empréstimos e financiamentos.
* (Fl-U,USAID, BIRD, BID)

Fonte: Banco Central, boletim.



ANEXO XVI 159

BRASIL: DIVISÃO DE PARTICIPAÇÃO ~AS 300 MAIORES COMPANHIAS

INDUSTRIAIS POR GRUPOS DE INDOSTRIA EM 1972.

'IDI'AL % dos Ativos das 300 maiores Cias.
DA

INDOsTRIA AIDSTRA ESTRANGEIRA NACICNAL
(n9 de

!
errpresas E.U.A. OUtros TOl'AL Priva Esta TC1l'AL

: ~ das- tal.. paases .

Minéries nêo netáli -
('OS (ex.: cinento) 29 11 11 22 78 O 78

Fabricação de
\

M3tais: 47 4 21 25. 25 51 76

- Ferro, Iço 18 O 15 15 16 70 86

- M:!tais não

ferroses 8 21 40 - 61 39 O 39

- outros 21 9 36 45 55 O 55

Má;Iuinas: 14 34 40 74 26 O 26

- M:>tores e equipa

mantos industriais. 12 29 40 69 31 O 31

- Má:Iuinas elétricas. 16 22 56 78 22 O 22

Equipamento Transp. :. 28 37 47 84 . 12 4 16

- Veicules a rrotor 8 42 58 100·. O O O

Auto-peças
M3deira, papel,
nobilia 17 la 19 29 71 O 71

Borracha 3 100 O 100 O O O

Quírni. ca:
- QuÍmica e petrôãeo 31 35 30 65 16 18 34

- P1ãstioo· 8 41 30 71 29 O 29

- Farmacêutií.ca, outras 7 35 65 100 O O O

Têxtil 27 6 38 44 56 O 56
--.

Alimentos, bebidas 41 2 30 32 67 O 67

COuro, funD, impres
soo, publicações 14 3 49 52 48 O 48

Refino petzôâeó 13 8 4 12 6 82 88

-
'Ibtal

(incluindopetrõleo) 300 14 28 42 28 30 50-'Ibtal (exceto petzô
100, incluindo manu
faturas) 287 16 34 50 35 15 50

...•..

. ,

Ponte: "Quem é quem na Economia Brasileira" Revista VISÃO, 1973.

) I



160
ANEXO XVII

BRASIL: DOM!NIO DAS 300 MAIORES EMPRESAS FABRIS,
*' NO PER!ODO 66 a 72 •

.NACIONALIDADE DA COMPANHIA
GRUPO ESTRANGEIRA . BRAS.ILElRA
DE

EMPRESAS Outras
E.U.l\.. naciona 'IDI'AL Privada Q:)verna TOI'AL

.lidaàes. nental -

., 66 72 66 72 66 72 66 '72 66 72 66 72

L9 a 1009 27 19 31 40 58 59 35 32 7 9 42 41
'.

LO.19 a 2009 23 20. 25 28 48 48 51 50 1 2. 52 52

2019 a 3009 16 18 12 22 28 40 70 57 2 3 72 60

"mTAL 66 57 68 90* 134147 156 139 10 14 166 153

?ercentagem 22 19 23 30 45 49 52 46 3 55 51

iTalormédio
~m Cr$/66 e Cr$/72 28 137 37 174 33 161 23 118 86 86 600 154

;;'onte:"Quem é quem na Economia Brasileira" - Revista VISÃO, 1973

(*' Inclue 13 Companhias de Refino de Petróleo)
(*"·Uma análise dessas firmas por país e origem, teremos o seguinte:

Alemanha, 23 Companhias; França, 16 Companhias; Itália, 14 Comp~
nhias; Inglaterra, 11 Companhias; Japão, 9 Companhias; Canadá, 7
Companhias; Argentina, 1 Companhia; outros países (na maioria eu
ropeus), 9 Companhias, etc.)

..
:-,,~.
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ANEXO XVIII

PERCENTAGEM DE AQUISIÇÃO DE EMPRESAS NACIONAIS POR PARTE DE
MULTINACIONAIS NORTE-AMERICANAS, NO BRASIL, ATRAv2s DOS ANOS.

% de novas filiais número total das re-
PERIoDO es'tabe1ecidas por aqui· centes filiais es-

sição. trangeiras estabe1e-
.cidasno Brasil •.....

Antes de 1945 O 28
de 1946 a 1950 9 11
de 1951 a 1955 22 22
de 1956 a 1960 33 36
de 1961 a 1965 38 16
de 1966 a 1970 52 46
de 1971 a 1973 61 18

TOTAL
(todosos períodbs) 33 177

Fonte: Pesquisa Especial do Comitê do Senado Norte-Americano para
assuntos referentes a corporações mu1tinacionais.

- -~ ..



ANEXO XIX

BRASIL: MODO OU FORMA QUE AS MULTINACIONAIS NORTE-AMERI
CANAS ENTRARAM NO MERCADO BRASILEIRO (todas as
filiais americanas)

lG2

NÚMERO PERCENTAGEM

)STRIA Total Formação Aquisi-
Própria çao Total Formação Aquis!

Própria çao
..

imenticia , 14 8 6 100 57 43

Ktil (1) (I) (I) O O O

pe1 6 4 2 100 67 33
~ . 57 43 14 100 75 25l.ml.ca
rracha 6 4 2 100

\ ' ...nerio, vidros
cerâmica 11 6 5 100 55 45
tais primá
os e process~ .'

s 13 5 8 100 38 62
quinas ... nao
étricas 26 21 5 100 81 19
,quinas e1étri
.s ·15 9 6 100 60 40

'ansporte 16 8 8 100 50 50
LS trumentos 7 7 O 100 100 O

..

Ltros 6 3 3 100 50 50
: :

u de indús-
lS 177 118 59 100 . 67 33

rô Leo e ativida-
primárias 4 2 2 100 50 50

ví.ço e comércio 59 45 14 100 76 24
'-.

as as indús-
as 240 165 75 100 69 31

I - Incluído em "outros" para evitar revelações.
~: Pesquisa Especial do Comitê do Senado Norte-Americano para assun

tos referentes à corporações multinacionais.



PERioDO M E - N - E E - E T I Outros P - A - P C - S
DE
TEMPO A* F* ·A F -A F A F A F A F A F A F--

. , . '

1945 e antes O 2 O 5 O 3 O 1 O 1 O 1 ·0 O O 6

1946 p/ 1950 O 1 'o 2 O 1 O O O O O O 'O O O 2

1951 p/ 1955 1 O O 4 O 3 O 1 O 1 O O O O O 3-
1956 p/ 1960 1 1 2' 6 3 O ,I 5 O O 1 O O' 2 O 10

1961 p/ 1965 2 O O O 1 Q O O O O 1 1 O O 1 6

1966 p/ 1970 3 1 2 2 1 O 6 1 O 5 -1 1 2 O 10 11

1971 p/ 1972 1 O 1 2 -1 2 1 O O O -O O O O 3 2

.,

Total de
Fábricas 8 5 '5 21 6 9 8 8 O 7 3 3 2 -2 14 45

.

A* = Aquisição E-N-E = Equipamentos Não Elétricos I = Instrumentos
F* = Formação E-E = Equipamentos Elétricos P-A-P· = Petróleo e A tividade s Primárias
M = Metais T = Transporte C-S = Comércio e Serviços

FONTE: Pesquisa Especial para o Subcomitê do Senado Norte-Americano para
; ..assuntos referentes as mu1tinacionais.

I·lj.,..,t' ••. ·'!"", •••_-_ ••'~.
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I I N D O S T R I A S
" " "

PERíODO Alimenta Têxtil Papel Química Borracha Minérios,
TOTAL TOTAL - vidros"

DE çao _.~~. barro
TEMPO

A F A F A F A F A F A F A F A F
" "

1945 e antes O' 34 O 28 O 1 (1) (1) O 1 O 9 O .2 O 2-1946 - 1950 1 12 1 10 O O (1) (1) O O 1 5 O O O 1

1951 - 1955 5 20 5 17 O O (1) (1) 1 O 2 7 O O 1 1
"

1956 - 1960 ,,- 12 36 12 24 1 1 -(1) (1) O 2 1 8 O 1 2 O

1961 - 1965 7 16 6 10 O 3 •(1) (1) O O 1 6 O O 1 O
-"

1966 - 1970 36 ' 33 24 22 3 2 --(1) (1) 1 1 5 7 1 1 1 1

1971 - 1972 '14 14" ,11 ,,7 "".2 " " 1, (1) , (1), , , 0, .0 .4 "I 1 O O 1. . . . - ", , ' " ,

"-

T O T A L '75 165 59 118 6 8 (1) (1) 2 4 14 43 2 4 c: 6_.~

(1) - Incluído em "outros".
FONTE: Pesquisa Especial para o Subcomitê do Senado Norte";'Americano

para assuntos referentes às mu1tinacionais.



#)111 h424.\.i4M"~~~~W$!MgM'jfl}#3ifl!WAaZíli:Ei!l"""~"·"'"i.;;-r ."~::-~-Jt",;,:.··<~t.• .,-çrr",<.- "i"_"~' ,-- .. -, "StJBS±Di1\RtA~ MULTINACIONAIS(período interno de retorno-) -

1966 e 1972

.

Alimen Quími Borra Minérios, MáqUinas Máquinas Trarspo!: Instru
- - -

.. tícia Têxtil
ANO TOTAL

papel ca cha vidros e Metais nao E.1étri- te nento OUtros

cerâmica Elétri- cas
cas

. '

1972 5,3 4,9 (2) 2,8 6,0 3,4 4,0 5,1. 4,5 5,6 5,9 '6,7 3,0

1966 6,1 3,5 (2) 2,1 6,3 1,6 4,0 4,8 2,4 3,6 21,8 -. 0,6 2,4

1960 5,6 1,1 (2) 4,2 3,,3 12,8, 9,8 31,,0 4,2 5,0 1,2 0,7 1,4

-.

Número to
-.

-
..

-tal de em 150 9 (2) 6 47 .' 5 8 I 10 20 15 17 18 5
-presas

(1) _ Estes números representam a média do investimento dividido pela soma da depreciação + lucro
após imposto de renda (de todas as filiais estrangeiras).

(2) _ Incluldoem "outros" para evitar declarações.
(3) _ Inclui treze filiais estrangeiras engajadas em vendas de produtos manufaturados.
FONTE: Pesquisa Especial do Comitê do Senado Norte-Americano para assuntos referentes

à corporaçoes multinacionais.



ANEXO XXII

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DAS EMPRESA PRIVADAS'NACIONAIS, E~
TRANGEIRAS E ESTATAIS NAS VENDAS DAS 20 MAIORES DE CADA
SETOR, EM PERCENTAGEM.
NOMERO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS E DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL
DO RESPECTIVO FATURAMENTO, POR SETORES - 1972 -

O TRIPE POR SETOR PREDOM!NIO NACIONAL
NACIONAIS ESTRANGEIRAS ESTATAIS

,
Confecções, 100,0 - -
Editorial e Gráfico 100,0 - -
Madeira e Móveis 100,0 - -
Construção Civil 98,0 2,0 -
Revenda de veículos. 96,4 3,6 -
Agropecuária 94,3 - 5,7
Supermercados \ 92,5 7,5 -
Comércio varejista 89,0 '11,0 -.-
Construção pesada 85,7 11,5 2,8
Papel e celulose 71,0 29,0 -
Metalurgia 68,6 31,4 -
Alimentos 58,4 31,2 10,4
Publicidade 55,0 45,0 -
Seviços de transporte 51,1 - 48,9
Minerais não metálicos 50.,7 49,3 -

PREDOM!NIO EST.RANGEIRO
Comércio atacadista
Máquinas e equiparrentos
Material de Transp:>rte
Autopeças
Dist.rí buí.çâc de Petróleo
Bebidas e fumo
plásticos e borracha
Têxtil
Higiene e limpeza
Eletroeletrônica
Material de escritório
Automobilístico
Farmacêutico

2,9

5,848,6
52,0
59,0
60,1
60,6
63,0
72,2
74,0
76,3
81,0
84,0
99,7

100,0

45,6
48,0
30,9
39,9
11,6
37,0
24,9
26,0
23,7
19,0
16,0
0,3

10,1

27,8

PREDOM!NIO ESTATAL
Química e Petroquímica
Servi20s de eletricidade
Siderurgia
Mineração

72,2
71.,5
65,2
62,3

7,6 20,2
28,5
14,4
12,4

20,4
25,3

'onte: Doellinger & Cavalcanti - Empresas Multinacionais no Brasil
IPEA, 1975.

(Os melhores e maiores, "EXAME" - 1978)

lG6



ANEXO XXIII 167
BRASIL: AS MULTINACIONAIS NA LISTADAS QUINHENTAS

MAIORES EMPRESAS

, PARTICIPAÇÃO
NÚMERO NAS VENDAS DAS

DE 500 (%)EMPRESAS

1977 1976 1977 1976
I

Estados Unidos 74 84 20,1 21,5

Alemanha 18 19 7,6 8,5

,Holanda \ 12 14 5,7 5,8

suíça 11 10 2,1 2,1

Itália 10 9 2,8 2,5

-Ing1a terra 10 7 2,2 1,9

Japão 9 10 1,0 1,1

, Canadá 7 6 3,2 2,9

, França 7 4 1,7 1,5

, Argentina 6 7 2,1 2,3

· -Bélgica 5 4 1,0 0,6

· Suécia 3 5 1,0 1,3

· Liechtenstein 2 1 0,2 0,1

· Finlândia 1 1 0,2 0,1

· Dinamarca 1 1 0,1 0,1

· Bahamas 1 1 0,1 0,1

· ~ustria 1 1 0,1 0,1
--

T O T ,A,I S 178 184 51,2 52,5

FONTE: "Melhores e Maiores" - Revista Exame - 1978.



ANEXO XXIV
1G8

PARTICIPAÇÃO DA PM - INDÚSTRIA NO NÚMERO DE
EMPRESAS POR PESSOAL EMPREGADO

RAMOS DE ATIVIDADE % DE ABSORÇÃO

1. Mobiliário 93
2. Couro 89
3. Madeira 95
4. Diversos 82
5. Alimentos 82
6. Vestuário e Calçados 80
7. Editorial e Gráfica 75
8. Perfumaria 78 '.

9. Mecânico 65
10. Minerais nao Metálicos 70
11. Bebidas 65
12. Farmacêutica 62
13. Material plástic6 63
14. Química 62
15. Papel e Papelão 63
16. Têxtil 48
l7"-Metalúrgico 49
18. Materia.l Elétrico 45
19. Borracha 60
20. Fumo 54
21. Material de Transportes 83

TOTAL 63

FONTE: IBGE/DEICOM - Produção Industrial - 1969 - publicada
no' I SEMINARIO SOBRE POLíTICA DE APOIO A-s PMEs. - As
sociação Comercial do Es·tado de são Paulo - 1976.
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ANEXO XXV

CRIAÇÃODE EMPREGONO BRASIL - 1.969

D.ISTRIBUIÇÃO 0.0 EMP.REGOPOR DIMENSÃO

GRANDEMtDIAPEQUENA.)ETORES DE PREDOMINANCIA
%%%

PEQUENAINDOSTRIA
5

7

2075

7

1. Madeira

222. Mobiliário
11

20
·36

35

38

28

35

28

53

45
43

42

40
.3.6...

3. Couros

4. Ves tuário
18

5. Diversos
306. ~J.nerais não ~tálicos
257. Editorial Gráfica
35

8. Bebidas.

~DIA TNDOSTRIA
38

18
45
42

42

179. Farmacêutica

4010. Alimentos
2236

28
.2.5. .

11. Perfumaria·
343812. Mecâni ca
37.38

13. papele.P ape lão .

GRANDEINDOSTRIA

14. Material de Transp:>rtes

15. Material Elétrico

16. Têxtil

17. Metalúrgica

18. Fumo

19. Borracha

20. Química

21. Material plástico

67258

--·553015
5234

28

39

14
51

46

40
38

37 .

21
15

26

25

30

34

37

33

33. 37.30. Imústriade Transfo:rroação

IBGE/DEICOM, Produção Industrial - 1969 - publicado no I Semi
nário .sobre política de Apoio às PMES. - ACESP - 1976.



ANEXO XXVI 170

A N O EXPLORAÇÃO & PESQUISA (%)

196;5 34,47

1966 29,63

1967 33,49

1968 37,51
\ '.

1969 37,75

1970 29,68

1971 18,08

1972 21,08

1973 29,50

1974 27,05

FONTE: "Petró1eo - Contratos de Risco" - página 93.
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IMPORTAÇÕES (FOB* - bilhões de US$)

-'
1973 1974---- ----

TOTAL 6192,2. 12530,5

petrOleo e
Derivados 710,8 2759,5

Fertilizantes 183,5 402,9

Ferro Fundido
e Aço·· \ 493,4 1534,9

-

Metais nao
Ferrosos** o. 287,9 592,8

Máquinas e
Equipamentos 2142,5 3107,7

(*)~.FOB - "Free on Board", isto é, sem incluir fretes e
seguros

(**) _ Cobre, Níquel, Alumínio, Chumbo, Zinco, Magnésio,
Berílio, Estanho, etc.

FONTE: Banco Central do Brasil.
'0
!
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ANEXO XXVI II

IMPORTAÇÕES ( % do total )

, 1973 1974-- --,

.PETR6LEO e DERIVADOS 11,5 22,0
\

•FERTILIZANTES 2,2 3,2

FERRO FUNDIDO e AÇO 8,0 12,2

METAIS NÃO FERROSOS 4,6 4,8

MÂQUINASe EQUIPAMENTOS 34,6 24,8

SUBTOTAL 49,4 45,4

Fonte: Banco Central
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ANEXO XXIX

DEFICIT COMERCIAL DE MULTINACIONAIS AUMENTA (Jan./Set.)

( US$ mil )

E MPRE S A
, 1978 1979

Jari Florestal 290.895 6.981

Ishikawajima 59.377 40.401

Ciba Geigy \ 53.301 38.430

Phi1co 61.674 43.944

FNM 46.305 13.431

vo1ksawagen 126.637 51.298

Pire11i 22.287 36.637

Bayer 36.984 29.541

IBM 19.181 9.084

Kodak 25.979 29.292

Caterpi11ar 10. 743 23.190

Sharp 33.393 23.645

Hoechst 31.726 22.207

Goodyear 19.046 16.075

Dow Química 17.142 33.207

General Motors 55.294 9.523

Phi1ips 17.882 17.517

Firestone 21.731 18.478_.

Mercedes Benz 44.336 41.155

Saab Scania 12.518 4.643
. . . . . . ..

T O TA L 392.097 198.671
..

Fonte: Jornal "O GLOBO" - 29.11.78 - Levantamento efetuado

junto à CACEX.



Wlftl """, BRASIL: COMPARAÇÃO (em milhões de US$) DOS JUROS E AMORTIZAÇÕES
~ IMPORTAÇÃO DE PETROLEO

; - - _ ..

Gastos com juros e amorti Gastos com as importações-
zaçoes de 'dividas de petróleo (FOB) e deri-
(milhões de US$) vados "

--

(milhões de US$)
____ o ......... ..-.

-
1970 1476 236

1971 1685 327

1973 2477 710,8

1974 2589 2759,5

1975 3500 r- ) 3200

, , ,

ACUMULADO
(1970/1975) 14149 7630,3

(*) - Estimativa.

FONTE: Banco Central do Brasil.

~._'.-_.- .



ANEXO XXXI 175
PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL ESTRANGEIRO NO VALOR
DO PATRIMONIO LíQUIDO DAS MAIORES EMPRESAS -
1980.

%%

Empresas Privadas
NacionaisS E T O R E S

Empresas
Estrangeiras

-Setor nao Oligopolizado

• Metalurgia (diversas) 18,5 80,9

· Madeira \ - 5,5 94,5

· Couros e Peles 15,7 84,3

· Artefatos e Tecidos' 14,1 95,9

• Vestuário 1,7 98,3

· Calçados 1,8 98,2

· Produtos Alimenta-
res (diversos) 24,7 75,3

Setores Oligopolizados

• Material de Transportes
(automóveis) 95,8 4,2

· Material Elétrico
(eletrodoméstico) 68,3 31,7

· Papel e papelão 11,2 81,8

• Química (farmacêutica) 67,1 31,8

· Borracha 39,8 60,2

· Bebidas 7,5 92,4

· Fumo 95,5 4,5

OBS:- tirado do artigo "Inflação e Eleição" do Prof. Plínio de
Arruda Sampaio, publicado na Folha de são Paulo.

FONTE: Quem é Quem - Revista Visão - 1981.
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pre dependentes das decisões dos desenvol

vidos, há a necessidade de ser reduzido o

que ele chamou de· "fosso tecnológico", atr~

vês do desenvolvimento de uma tecnolo,gia

que não seja "voltada para uma .sociedade

consumista e sim para a sociedade que dese
jamos cons truir "•

(~14) Gilles Y • Bertin - "As Empresas Multinacio
nais" .• 126.- pago

(115) Gilles Y.Bertin - "As Empresas Multina:cio
nais" - pág. 129.

(116) Gilles Y~·Bertin - "As Empresas Multinacio
nais" .• 131.- pago

(117) Kurt R. Mirow - "Condenados ao Subdesenvol
vimento" - pág. 152.

(118) Severo Gomes - "Tempo de Mudar" -pág. 78.

(119) O Globo de 17.07.1974 - "Soberania Tecnoló
gica" •

(120) Osny D. Pereira - "MuItinacionais no Bra

sil" - pág. 109.

(121) KurtR. Mirow - "Condenados ao Subdesenvol

vimento"- pãgs. 154 e 155.

(122) Esse novo imperialismo, formulado in.i:.cial

mente por Fernando H. Cardoso, tem como
fundamental o interesse da multinacional
no desenvolvimento industrial e no cresci

mento do mercado interno dos países perifê
ricos.

(123) Luis C. B. Pereira - "Empresas Multinacio

nais e Interesses de Classe" - Apostila

EAESP/FGV - EC-BRAS-L-126.
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(124) Peter Evans - "Tríplice Aliança" - pág.

150.
(125) Peter Evans - "Tríplice Aliança" - pág. 50.
(126) Segundo Celso Furtadó, o Estado através de

sua tecnoburocracia estatal, poderia corri
gir certos efeitos de uma tendência estrutu
ral natural, mas dificilmente modificaria
o quadro básico: primazia tecnológica e sub
utilização da capacidade produtiva, o que,
sem dúvida, fizeram com ·.queas rnultinacio

nais desempenhem papel dominante na indus
\ trialização dos países desenvolvidos. A es

ses interesses estão ligados·os interesses
da chamada "classe ·tecnoburocrática esta

tal brasileira "•
(127) Peter Evans - "Tríplice Aliança" - pág. 55.
(128) Os criadores da teoria da dependência foram

sociólogos e historiadores críticos la tino-
americanos,como Caio prador Júnior, Sergio
Bagu e Florestan Fernandes, André G. Frank,
e as revisões estruturalistas da Ciência

Econômica desenvolvidas por Paul Prebish,

Celso Furtado e outros (ver "A Tríplice

Aliança" - obra ci tadal •
(129) Peter Evans - "A Tríplice Aliança" - pág.

188.
.-

(130) A acumulação do capital é o principal, se
não o único fim e objetivo da firma capita
lista. Portanto, ela deverá deslocar-se a
novos produtos e novos mercados, se nao p~
der expandir-se em sua indústria original.
Michael Gort encontra uma associação posit!
va entre a diversificação e o tamanho, as
sim como os níveis de concentração. A expli
cação para isso é que a diversificação é o
"modus operandi" característico e constitue . ;-



190
sua única via de escape a longo praz~ fre~

te à diminuição nos canais de inversão. Ev!

dentemente que a diversificação nas eco no

mias subdesenvolvidas geramconsequências

diferentes, pois ali o coeficiente de 1m

portação de inversão é alto, o efeito de

criação de emprego das inversões, induzidos

pela diversificação será muito menoil:'.Além

disso, a distribuição de rendas nos países

subdesenvolvidos é muito desigual. Esta de

\
sigualdade é uma condição da acumulação de

capital na medida em que os ingressos se

originam em lucros e, portanto, só podem

ser eliminados por meio de uma redução na

taxa global de acumulação.

(131) R. J. Barber -"Empresas Mul tinacionais" -
-pags. 40 a 56.

(132) Raymond Vernon - "Tempestade Sobre as Mul

tinacionais" - págs. 101 e 102 •

.(:133)Não deve ser esquecido aqui, as operações

das mul tinacionais sobre a taxa de câmbio

do país onde se instalam. "As empresas mul
t í.nac Lona.í.s dispÕem, no curso ordinário

de suas operações, de vastas quantidadesde

dinheiro através de câmbios internacio

nais. A maior parte desse fluxo se concen

tra em poucas redes multinacionais, cujas

impressões e orientações, sobre a estabili

dade relativa de diferentes moedas vêm das

mesmas fontes meia dúzia de bancos, um

número ainda menor de jornais financeiros

e almoços e conferências que são sempre

os mesmos. Abstratamente, a situação está

preparada para um desastre; uma inclin?ção

comum no grupo se transforma numa pressao
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irresistível sobre qualquer moeda" (ver

"Tempestade Sobre as MuI tinacionais"

obra citada - pãg~ 119).

(134) Raymond Vernon ...:"Tempestade sobre as .Mul

tinaciónais" - pãgs. 133 e.134.

(135) Jornal do Brasil - "Empresãriodiz que

avanço exagerado'leva ao Comunismo" - de

02.11.1977.

(136) PeterEvans ,.."Triplice Aliança" - ~pag.
198.

(\1.37)Ray.mond Vernon - "Tempestade sobre as MuI

tinacionais" - pág. 137.

(138) Os governos dos países em desenvolvimento

sempreinsistiram:oos mais modernos equ:!:.

pamentos de capital e exigiam, dos inves

tidores estrangeiros uso intensivo de tec

nologia moderna. "Muitos países em desen

volvimento subvencionaram o uso de capi

tal, de uma maneira ou de outra, conceden
~do um tratamento fiscal generoso aos usua

rios de capital, reduzindo a taxa de ju

ros sobre fundos levantados, e por outros

meios. Tais ,políticas foram em geral bem

intencionadas, ..•, os resultados finais,

porém, foram decepcionantes" (ver "Tempe~

tade sobre as Multinacionais" - obra cita
da - pág. 158).

(139) Carlos G. Langoni - "Distribuição de Ren

da e Desenvolvimento Econômico no Brasil '',
(140) Em 1946 foi publicada uma lei sobre refri

gerantes e alimentos, que impedia a utili

zação de "ácido fosfórico e seus deriva
dos" na fabricação de produtos deste gêne

ro. Contudo, em 14 de dezembro de 1952,
esta cláusula relativa ao ácido fosfórico
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foi cancelada, por decreto, sem que se fi
zesse muito barulho a respeito.

(141) B. Kucinski & R. J. Ledogar - "Fome de Lu
cros" - pág. 160.

(142) Moniz Bandeira - "Cartéis e besnaciona1i
zaçio" - págs. 73 e 74.

(143) Kurt R. Mirow - "A Ditadura -dos Cartéis"
- pág. 158.

(144) "Petróleo: Contratos de Risco e Dependên
cia" - pág. 99.

\
~(145) vide "A Empresa Mu1 tinaciona1 no Bra-si1 -

Um Estudo Empírico" de Wi11iam K. Brandt
& J. M. Hu1bert - págs. 134 a 159.
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