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liA ciência nao e simplesmente o
prolongamento da visão espontâ-
nea do mundo, ou uma formulação
um pouco sofisticada do que se
oferece ã percepção. Ela só co~
segue fazer com que captemos os
aspectos ineditos da realidade
na m~dida em que começa por
substituir o campo perceptivo
por um dominio de objetos que
ela constrói por seus próprios
me io s ". (Paul De Bruyne et. al.)



APRESENTACAO

Como bem destacou Otaviano Pereira,
há uma diferença antropolõgica fundamental que separa o homem do
animal. O animal não possui capacidade de distanciar-se da nature-
za para refletir sobre sua ação. Distanciar-se em termos de tempo
e espaço para poder articular o sentido do seu ato. Sua ação e uma
espécie de "p r-â t t ca pu ra ", não interiorizada, não "c o n t emp l a da ",
Em sintese, não é uma ação de consciência.

A açao do homem é açao teõrica,ação
refletida, açao de sentido, por mais estúpida que seja. r duplame~
te transformadora. Transforma a natureza e, ao transformá-la,tran~
forma a si mesmo. Sõ a ação do homem faz dele o prõprio sujeito,
duplamente entendido como sujeito de si e de sua ação individual e,
num estágio superior, sujeito do mundo a nivel de relação social.
Em maior ou menor medida, ê a práxis.

Em sintese, é a açao projetada, re-
fletida, consciente transformadora do natural, do humano e do
social. Dai, a atividade humana precisar de um respaldo teõrico,
critico, tanto para os avanços do projeto humano, quanto para SUp!
rar o senso comum.

A questão ê que toda vez que uma
teoria tenta estabelecer-se fora do horizonte da prática, ela vira



pura abstração. s6 a pritica ~ fundamento da teoria ou seu pre!
suposto. Assim, o homem não pode teorizar no vazio, fora da re-
lação de transformação tanto da natureza, do mundo cultural/so-
cial, como consequentemente de si mesmo.

o presente trabalho s6 pode ser
plenamente entendido ã luz da minha experiência profissional nos
ultimas 12 anos. Quer como executiva - área de vendas na LTB;mi
dia e atendimento publicitirio na Salles e Lintas; e gerencia -
menta de produtos na Johnson & Johnson. Quer nas atividades de
ensino e pesquisa - Planck Vestibulares; Escola Superior de
Propaganda e Marketing; Faculdades Integradas Alcântara Machado;
Cemac - Centro de Estudos Mercadológicos Avançados em Comunica-
ção; diferentes Cursos Especiais para Executivos e ultimamente
com a FAPESP- Fundação de Amparo ã Pesquisa do Estado de São
Paulo.

De modo especial, a passagem pe-
la Graduação e Mestrado da EAESP/FGV, que mais do que um sim-
ples curso de executivos, teve um papel marcante na minha forma
câ o intelectual.
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INTRODUÇAO

o fenômeno do ciclo econômico tem
sido constatado empiricamente desde os primõrdios da Revolu -
ção Industr.ial, no final do século XVIII, e bastante analisa-
do pela Teoria Econômica.

A literatura sobre estratégia em-
presarial, surgida apos a chamada IIRevolução Keynesianall, on-
de os governos, atraves do uso de instrumentos de politica e-
conômica, imaginavam poder eliminar os ciclos econômicos do
capitalismo(ou pelo menos atenuã-los, através da politica de
IIstop and goll), praticamente não incorporou o estudo especifi
co desse fenômeno, apesar de enfatizar genericamente a neces-
sidade de adaptação ao ambiente externo, como condição de so-
brevivência e prosperidade das empresas.

Neste sentido, a economia capita-
lista, ou o chamado ambiente econômico no qual se insere a em
presa, é vista como sendo de natureza estãtica, tendendo sem-
pre ao e qu i li br í o , onde não existem crises. Ou melhor, as cri
ses são vistas como desequilibrios circunstanciais, momentân!
os, decorrentes de fatores exõgenos, que são resolvidos atra-
ves de intervenções reguladoras do Governo. Dentro deste raci
ocinio, as decisões estratégicas, aquelas relativas i lõgica
de expansão e acumulação das empresas, sofrem uma evolução a
partir das mudanças no ambiente externo, as quais podem repr!
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sentar ameaças ou oportunidades. E o ambiente externo e concei
tuado de maneira muito ampla e generica, como um conjunto de
variãveis externas, de ordem econômica, social, polltica e tec
nolõgica, que estão fora do controle da empresa.

Igor Ansoff, no prefãcio da edição
brasileira de seu livro "Estrategia Empresarialll(1977), enfati
za a incapacidade da escola econômica neo-clãssica, na qual .0

capitalismo e concebido como um estado de equillbrio estacioni
rio permanente onde não existem ciclos, em dar uma sustentação
teõrica para os estudos de estrategia empresarial.

A recessao econômica que abalou o
mundo capitalista no final dos anos 70 e inicio dos anos 80,
que no caso das economias latino-americanas assume a forma de
crônica depressão, evido ao estrangulamento das contas exter-
nas, garante interesse, atualidade e relevância para a discus-
são deste tema.

Em termos da prãtica administrati-
va corrente, as empresas estão passando a enfrédtar uma probl~
mãtica inteiramente nova, exigindo novas abordagens para tratar
a questão da estrategia empresarial, para as quais este eitudo
pretende representar uma pequena contribuição.

o quadro de referencia teõrico, no
qual se basearã este estudo, parte da concepçao de Kalecki so-
bre ciclo econômico. Segundo Kalecki, as crises são inerentes



-3-

ao sistema econômico capitalista e as decisões de investimentos
dos capitalistas têm um papel preponderante na geração dos movi
mentos ciclicos da economia. Isto e, segundo a concepção de Ka-
lecki, o investimento e a variãvel fundamental da dinâmica eco-
nômica, o principal elemento determinante dos ~;veis da ativid~
de econômica como um todo. Isto porque o principal problema de
uma economia capitalista desenvolvida e a insuficiência da de-
manda para absorver toda a produção, causada pelo fato de que
os gastos em consumo e investimento feitos pelos capitalistas
são insuficientes, estão aqijem do n;vel da capacidade produtiva
de que eles mesmos dispõe.

o conceito de empresa, com o qual
operaremos neste estudo, e o de locus de acumulação de capital,
ou seja, e uma unidade de auto-expansão de valor via produção.
Portanto, o objetivo intrinseco de uma empresa e a acumulação
e expansão de capital. ~

A estrategia empresar.ial sera con-
cebida como a dinâmica de crescimento da empresa, que decorre
de sua lógica de acumulação e expansão.

A partir deste referencial teórico,
objetivamos examinar a dinâmica de crescimento e o padrão de
competição de quatro subsidiãrias brasileiras de indústrias es
trangeiras de bens de consumo - Volkswagen, Souza Cruz, Nestle
e Gessy Lever - no periodo de 1964 a 1983. Com base nas infor-
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mações coletadas, procuraremos identificar as mudanças nas e~
tratêgias empresariais e nas estruturas organizacionais ocor-
ridas em cada fase ciclica da economia brasileira.

Em contraposição às evidências e~
piricas, procuraremos testar hipóteses, formuladas acerca das
relações entre estratégia empresarial, ciclo econômico e de-
sempenho das subsidiãrias de empresas estrangeiras, dentro da
dinâmica recente da economia brasileira.

o presente trabalho serã iniciado
com a revisão bibliogrãfica, onde serão fixados os conceitos
teóricos, com os quais iremos operar. Esta revisão abrange 3
ãreas teóricas: Ciclo Econômico, Ciclo na Economia Brasileira
e Estratégia Empresarial. Em seguida, formula~emos as hipóte-
ses que irão ser testadas em contraposição aos fatos empiricos.
Faremos a anãlise das estratégias de crescimento adotadas pe-

-las empresas pesquisadas e seus respectivos desempenhos econo
micos. Como apêndice, estarão as pesquisas propriamente ditas,
com os dados sobre as empresas ordenados em ordem cronológica.

A pesquisa para as quatro empresas
foi feita com base em fontes de dados secundãrios, a saber:

a) Balanços e Demonstrativos de Lucros e Perdas
b) Relatórios de Diretoria
c) Entrevistas publicadas com executivos das empresas
d) Matérias publicadas sobre as empresas
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e) Artigos analisando a performance da empresa e do
setor industrial

As publicaçõ~~ pesquisadas para a
coleta das informações foram as séguintes~

a) Publicações: Quem e Quem, Maiores e Melhores, Con-
juntura Econômica, Balanço Anual, etc.

b) Revistas: Exame, Administração e Serviços, Marketing,
Propaganda, Veja, Isto t, Senhor, etc.

c) Jornais: Sazeta Mercantil, O Estado de são Paulo,
Folha de São Pau lo , Jornal do Brasil, etc.

d) Informativos e publicações das Associações e Sindi
catos das respectivas industrias

e) Arquivos do Departamento de Documentação da Edito-
ra Abril.
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CAPITULO I

TEORIA DO CICLO ECONOMICO

O presente capitulo tem como obje-
tivo enfocar, em âmbito geral, as teorias do ciclo econômico, sem
no entanto esgotar totalmente o assunto, devido ã sua complexidade
e ao fato de não ser este o tema central do trabalho. Tambem obje-
tivamos estabelecer o conceito teórico de ciclo econômico com o
qual iremos operar neste trabalho. Procuraremos traçar os princi -
pais aspectos determinantes e caracterizadores dos ciclos econômi-
cos, a partir daquele conceito estabelecido, que serão úteis como
referenciais teóricos para a anãlise subsequente do ciclo na econo
mia brasileira e das estrat~gias das empresas pesquisadas.

O problema da dinâmica da economia
capitalista, suas flutuações c;clicas e mudanças de longo prazo,foi
examinado por diversos autores das vãrias correntes do pensamento!
conômico. Um dos aspectos de maior polêmica refere-se à natureza
das forças responsãveis pelos ciclos econômicos. Uma corrente ana-
l;tica identifica os ciclos como resultantes de fatores exõgenos
ao sistema econômico, isto e, são anormalidades causadas por cho-
ques aleatórios e externos ao dom;nio da economia. Esta poslção -e
defendida pelos economistas neo-clãssicos. A segunda corrente a-
tribui a origem dos ciclos a fatores endõgenos, de carãter estrut~
ral, inerentes às forças contraditõrias operantes no sistema econô
mico capitalista.
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A este respeito, C. Contador(1977)
afirma que as causas e os mecanismos de propagação do ciclo sao
bastante polêmicas, havendo uma abundante literatura a respeito.
Citando as causas mais conhecidas, o autor menciona a teoria "mone
tãria pura" de Hawtrey, as teorias + e "superinvestimento" de
Hayek, Spiethoff e Wicksell, o ciclo de "inovação" de Schumpeter,
a teoria de "subconsumo" de Hobson, a teoria do ciclo de oferta
de Mitchell, a teoria do m&ltiplicador-acelarador de Samuelson e
Hicks, as teorias pôs-keynesianas de Kalecki, Tinbergen, Kaldor,
Goodwin, Hansen, Harrod, Domar, e o ciclo "com barreiras"
Smithies.

de

Com relação â teoria marxista,L.C.
Bresser Pereira(1983) afirma que Marx examinou os ciclos sob dive!
sos ângulos, mas nunca deu um tratamento sistemãtico ao problema.
Para o autor, podemos encontrar em Marx três teorias concomitantes
sobre o ciclo: a) a teoria da tendência declinante da taxa de lu-
cro ou da tendência â elevação da composição orgânica do capital;
b) a teoria do subconsumo, da qijal e um dos aspectos a teoria da
desproporção; c) a teoria do estrangulamento dos lucros("profit
squeeze") devido ao esgotamento do exercito industrial de reserva
no auge do ciclo.

Também sobre o pensamento marxista,
J. Miglioli(1982) afirma que as crises, ou, mais genericamente, o
movimento cíclico das economias capitalistas, e um dos pontos mais
controvertidos na literatura marxista e na literatura econômica em
geral, havendo pelo menos três posições divergentes: as interpret~
ções das crises como uma dificuldade de realização; ou como um re-
sultado do desequilíbrio setorial; ou ainda como uma consequência
da tendência decrescente da taxa de lucro.
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A partir da matriz teórica marxis
ta, vãrios economistas procuram interpretar e explicar as flutua-
ções ciclicas da economia capitalista, como Tugan -Baranovski, Ro
sa de Luxemburgo, Paul Sweezy, R. E. Alcaly, T. Weiskop;ft;.~H. She.!:,
mann, R. Boddy, J. Crotty, P. Mattick, A. Sljaikh, M. Cogoy, entre
outros.

Quanto às interpretações acerca da
duração e periodização das flutuações ciclicas, C. Contador(1977)
afirma que teorias foram desenvolvidas tambem no sentido de expli
car a existência de ciclos com duração distinta. O autor menciona
os ciclos longos de Kondratieff, com 80 a 60 anos de duração; os
de 20 anos, de Kuznets; os de construção, de 15 anos; o de "man -
chas solares", de 11 anos de Jevons; os de 10 anos, de Sthurnpeter;
o de rotação do planeta Vênus em 8 anos, de Moore; os "subciclos"
de 18 meses, de Mack'

Para que possamos compreender a
dinâmica capitalista e estabelecer o conceito teórico de ciclo e-
conômico com o qual iremos operar, julgamos necessãrio analisar
maisdetalnadamente esta questão da duração dos ciclos.

Segundo L. C. Bresser Pereira(1983),
dentro da dinâmica capitalista podemos distinguir: 1) etapas sec~
lares ou modelos de desenvolvimento a longo prazo; 2) ondas longas
ou ciclos longos de Kondratieff; e 3) ciclos de Juglar ou simples-
mente ciclos.
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Bresser Pereira considera que as
etapas seculares ou modelos de acumulação e de desenvolvimento
possuem caracteristicas estruturais diferenciadas referentes a
natureza das relações de produção dominantes. São etapas defini-
das pelas tendências a longo prazo da taxa de lucro, da composi-
çao orgânica do capital, do tipo de progresso técnico ou desen -
vo1viménto das forças produtivas e pelas modificações sociais e
po1iticas que acompanham as transformações econômicas.

Nos ciclos longos, para o autor,
o mais importante sao as caracteristicas estruturais do processo
de acumulação que s~ estabelecem em cada ciclo. Os ciclos longos
são definidos principalmente em função dos pacotes de inovação e
acumulação, nos quais o progresso técnico é um componente impor-
tante mas não exclusivo. Estes ciclos duram áerca de cinquenta,a
sessenta anos. São conhecidos como ciclos de Kondratieff e sao
flutuações industriais, enquanto as etapas dé desenvolvimento são
tendências seculares. As ondas de inovação foram formuladas teor;
camente por Schumpeter, em 1909, no seu livro Teoria do Desenvol-
vimento Econômico. A primeira onda longa ocorreu no periodo entre
1790 e 1845. A segunda, de 1845 a 1896. A terceira de 1896 a 1948.
Diversos autores contemporâneos identificam o periodo de 1948 a
1973 como a primeira fase do quarto ciclo longo, a de expansao e-
conômica. E a partir de 1973, a segunda fase do ciclo, de retração,
iniciada com o primeiro choque petrolifero.

Os ciclos medios de Juglar ou sim
plesmente ciclos econômicos têm em geral duração de oito a dez a-
nos. Estes ciclos decenais iniciam-se com uma aceleração do proce~



-10-

so de acumulação. Cada ciclo, na fase de prosperidade, e caracte-
rizado por uma intensificação dos investimentos. Os ciclos de
Ju glar, são englobados pelos ciclos longos. Um ciclo longo geral
mente compreende cinco ou seis ciclos de Jug1ar. A fase de crise
de um ciç10 econômico decenal de Jug1ar pode coincidir com a fase
de esgotamento de um ciclo longo.

Schumpeter, em seu livro IIBusiness
Cyc1esll (1939) identificou tris tipos de ciclo: os ciclos de
Kondratieff, com duração de 50 a 60 anos; os ciclos de Jug1ar,com
duração de pouco mais de 9 anos; e os ciclos de Kitchin, de curto
prazo, com duração aproximada de 40 meses.

Sem ignorar a relevância das con~
truções teóricas dos diversos autores mencionados, no presente tr!
balho iremos considerar a conpepçao de Ka1ecki sobre o ciclo eco-
nômico, como o conceito teórico com o qual iremos operar. Isto Po!
que este autor foi o que melhor desenvolveu uma teoria da dinâmi-
ca da economia capitalista, formulando a questão de maneira comp1!
ta e integral.

-Para Kalecki(1980), o ciclo econo
mico r.efere-se às flutuações c;c1icas, correspondentes ao concei-
to de ciclo medio de Jug1ar, com duração de sêis a dez anos. Ou
melgor, são as flutuações periódicas das rendas, da produção e do
n;vel de, emprego, produzidas pelas mudanças interrelacionadas das
encomendas de investimento, da a~umu1ação bruta e do volume do e-
quipamento de capital. Para compreensão do mecanismo do ciclo, de
ve-se partir da concepção Kaleckiana sobre os investimentos e seus
determinantes.
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Kalecki considera que o investime~
to (a acumulação de capital) e o consumo dos capitalistas são as
varfãveis fundamentais para explicar o nTvel global da renda. Ou
seja, o principal problema de uma econo~ia capitalista desenvolvi-
da ~ a adequação da d~~:anda efetiva, a insuficiincia da demanda pa-
ra absorver toda a produção, que se poderia efetuar com os recur -
sos disponTveis. A causa deste puoblema estã na despesa dos capit!
listas: seus gastos em consumo e em investimento são insuficientes,
estão aqu~m do nTvel da capacidade produtiva de que ele5 mesmos dis
poem.

Partindo do seu esquema de repro-
dução, Kalecki formulou a seguinte equação simplificada dos lucros:
P=I+Cc, isto ~, o lucro total ~ igual ao investimento mais o con-
sumo dos capitalistas. Isto quer dizer que o lucro ~ determinado
pela soma dos investimentos. e do consumo dos capitalistas, sendo
estes ultimos as variãveis independentes. r o montante de gasto em
bens de investimento e em bens de consumo por parte dos capitali~
tas que os leva a obter lucros. Assim, o investimento se converte
na variãvel fundamental da dinâmica econ5mica, ou seja, no princl
pal elemento determinante dos nTveis das atividades econõ~icas co
mo um todo. Para entender esta-dinimica i necessirio conhecer as
razões que levam os capitalistas a investir.

Kalecki identifica tris fatores de
terminantes das decisões de investimento: 1) a acumulação interna
de capital pelas empresas; 2) as variações nos lucros; 3) as varia
ções no estoque de capital fixo. A acumulação interna de capital
dever ser entendida como a poupança bruta das empresas, isto e, a
reserva pa~a depreciação e os lucros lTquidos não distribuTdos.
A essa poupança deve ser adicionada a poupança pessoal dos grupos
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que detem o controle das firmas. Quanto as variaç~es~nos lucros,
estas se referem às variações na taxa de lucros, o que significa
dizer que as decisões de investir num dado momento serão influen
ciadas positivamente pelo crescimento do lucro ocorrido no inter
valo de tempo imediatamente anterior i_ tomada dessas decisões.
Sobre as variações no estoque de capital fixo, as decisões de
investir serão influenciadas negativamente pelo acrescimo no es-
toque de capital ocorrido no intervalo de tempo anterior.

A partir destes conceitos, pode-
remos compreender o mecanismo do ciclo econômico. Para Kàlecki,
um ciclo e integrado por quatro fases: recuperaçao, expansao, r!
cessa0 e depressão. A recuperação e a fase do ciclo com uma ex -
tensão de tempo,~, durante a qual as encomenmas de investimento
excedem o nivel das necessidades de,reposição; o equipamento de
capital, porem, ainda não começou a se expandir porque as entregas
do novo equipamento são ainda menores do que as necessidades de
reposição. Na fase de expansão, as entregas de novo equipamento
jã excedem as necessidades de reposição e, consequentemente, o
equipamento de capital começa a expandir-se. O aumento do equip~
mento de capital causa o declinio das encomendas de investimento,
havendo em seguida uma queda da produção dos bens de investimento.
Na fase de recessão, as encomendas de investimento estão abaixo
do nivel das necessidades de reposição. O volume de equipament0 de
capital, porem, ainda estã crescendo porque as entregas de novo e
quipamento são maiores do que esse nivelo A produção de bens de 1n
vestimento continua a cair. Na fase de depressão, as entregas de
novo equipamento jã estão abaixo da nivel das necessidades de re-
posição e, consequentemente, o vo~ume do equipamento de capital se
reduz. Essa diminuição do equipamento de capital inicialmente sua-
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viza a queda das encomendas de investimento e depois causa o au-
mento delas. Isso, na segunda parte da fase da depressão, e acom
panhado por uma subida da produção de bens de investimento, dan-
do inicio ã fase de recuperação.

Sobre o p~pel do investimento p~
blico no processo cic1ico, segundo Kalecki,passando do modelo sim
p1ificado para a situação real, onde a economia não e um sistema
fechado e onde os gastos publicos nao são desprez;veis, a equaçao
do auc~o seri composta pelo saldo da balança comercial e o defi
cit orçamentirio, alem do investimento e o consumo dos capita1i~
tas. O saldo da balança comercial permite o aumento dos lucros a
cima do n;ve1 que seria determinado pelo investimento e consumo
dos capitalistas. Sob esse ponto de vista, pode-se entender a
competição pelos mercados externos. Os capitalistas de um pais,
que conseguem dominar os mercados externos, conseguem aum~ntar
seus lucros. O deficit orçamentirio tem efeito semelhante. Tam-
bem permite um aumento dos lucros acima do:nivel determinado p!
lo investimento privado e pelo consumo dos capitalistas. Com o
deficit orçamentirio, o setor privado da economia recebe
atraves dos gastos do governo do que paga em impostos.

mais

No entanto, Kalecki nao defen -
dia a tese Keynesiana de estabilização das flutuações cic1icas,
atraves da intervenção do Estado, por meio de politicas anti-cl
clicas e déficit publico. Segundo Kalecki, é falsa a suposição
de que um Governo poderi manter o pleno emprego numa economia ca
pitalista se ele sabe como fazê-lo. O que o impedirâ de fazê-lo
é a oposição dos IIlideres industriaisll

• Esta oposição pode ser
ag~upada em três categorias: a) a reprovaçao ã interferência do
Governo no problema do emprego; b) a reprovação ã direção da
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despesa governamental, para investimento publico e subsidio ao
consumo; c) a reprovação às mudanças sociais e pOliticas resul
tantes da manutenção do pleno emprego. A primeira refere-se a
rejeição da perspectiva de perda do contr.ote indireto sobre a
piblitica governamental. O segundo motivo refere-se ao ,~sco que
o investimento pub)ico representa de estatização de alguns se
tores da economia que estªo sob o controle do capital privado.
Alem disso, os subsidios ao consumo sao rejeitados por represe~
tarem uma ameaça ao fundamento da etica capitalista que e "ga_
nhar o pão com o suor do rosto". O terceiro motivo refere-se ao
resultado de fortalecimento do poder de barganha das trabalhad~
res decorr,ente do pleno emprego, o que provocaria instabilidade
social e politica.

Tambem e importante compreender
a teoria Kaleckiana de formação de preços para a posterior anã-
lise das estrategias das empresas pesquisadas. Segundo Kalecki,
excetuando a agricultura, onde os produtos sao pouco diferenci~
dos e, a curto prazo, a oferta e rigida, e onde, portanto, os
preços sao determinados pela demanda, nos demais setores existe
reserva de capacidade produtiva, e as empresas - seja pela con-
centração industrial ou seja pela propaganda; diferen~iação real
ou ficticia de suas mercadorias - detêm poder sobFe S~JS merca-
dos para fixarem os preços de. seus produtos. Para isso, cada e~
pr.esa toma por base seu custo media de produção (insumos e salã
rios) e acrescenta sua margem de lucro, levando em conta o pre-
ço media das outras firmas. Quanto maior o dominio sobre o mer-
cado, isto e, o "grau de monopólio", maior serã o preço fixado
pela empresa para seu produto em relação a seu custo medio e,
portanto, maior serã seu lucro. Surge uma tendencia no sentido
de o grau de monopolização subir na depressão, tendencia essa
que opera em sentido inverso na fase de prosperidade.
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Em s;ntese,a perspectiva de anãll
se dinâmica Kaleckiana, ao introduzir o investimento como categ~
ria central, mostra-se adequada como referencial teôricp para o
caminho anal;tico por nôs escolhido. Concluindo, cabe destacar a
seguint~ ~eclaração de Kalecki(1983) que sintetiza sua teoria:

1I ••• a pergunta - Que causa as crises periôdicas?-
poderia ser respondida brevemente: e o fato de que o investimento
não apenas ê produzido mas também ê produtor. O investimento co~
siderado como despesa ê a fonte de prosperidade, e cada aumento
sele melhora os negõdios e estimula uma posterior elevação do in-
vestimento. Mas, ao mesmo tempo, cada investimento e uma adição
ao equipamento de capital, e desde logo compete com a geração
mais velha desse equipamento. A trªgêdia do investimento ê que
ele causa crise porque ê útil. Sem duvida, muitas pessoas consi-
derarão paradoxal essa teoria. Mas não ê a teoria que ê parado -
xal, e sim seu objeto: a economia ca p t t a l í st a v "
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CAPITULO 11

O CICLO NA ECONOMIA BRASILEIRA - 1947 a 1983

Neste capitulo, objetivamos re~
lizar uma s;ntese das interpretações de diversos economistas so
bre a dinâmica da economia brasileira, no per;odo de 1947 a 1983.
Iremos apresentar uma periodização das vãrias fases c;clicas, ide~
tificando os momentos de reversão c;clica acusados pelos analistas.

A anãlise da dinâmica da econo-
mia brasileira do apos-guerra permite identificar cinco fases
c;clicas, segundo as variações no n;vel de expansão do produto in
terno bruto e da produção industrial. A primeira fase, de 1947 a
1961, foi de expansão com altas taxas de crescimento. A segunda
fase, de 1962 a 1967, com a desaceleração do ritmo de crescimento
da economia. A terceira fase, de 1968 a 1973, com o "milagre" ec~
nômico. A quarta fase, de 1974 a 1980, de desaceleração. A quinta
fase, de 1981 a 1983, de recessão. Estas fases correspondem ao
conceito de ciclo econômico Kaleckiano, com durações medias de 15
a 20 anos [o ciclo completo, com as fases de expansão e contração).

Aqui cabe uma observação sobre
a natureza dos ciclos econômicos no Brasil frente ao conceito teõ
rico de ciclo econômico apresentado por Kalecki.
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Segundo C. Contador(1977), o exa-
me dos ciclos econômicos revela caracterT,sticas especlficas a ca-
da economia. Dois fatos diferenciam as nossas flutijações do prod~
to real das dos demais paises. Para o autor, o primeiro e a pre -
se.1ça quase que sistemãtica da inflação, mesmo nos periodos de re
cessão econômica, quando ê costume a deflação abater-se sobre as
economias. A inflação ê a caracteristica marcante da histôria eco
nômica do Brasil, e os ciclos respectivos se distinguem nao por
estabilidade, queda ou aumento no nivel dos preços, mas sim por
estabilidade, queda e aumento na taxa de inflação. A segunda
caracteristica, para o auter,ê o crescimento econômico praticame~
te ininterrupto, observado no pais neste seculo, com poucas exces
sões, como duas curtas recessões, uma na I Guerra Mundial e outra
na Crise de 1929. !, complementando, a recessão verificada em 1981.
Para o autor, esta caracterlstica afeta diretamente o conceito de
ciclo econômiéo aplicãvel ao Brasil.

Seguindo este raciocinio, o autor
afirma que a conceituação de ciclo econômico com periodicidades
bem definidas e na verdade uma abstração irreal. Cada ciclo tem
certas caracteristicas próprias que o diferencia dos demais. Ape-
sar da plu~alidade de causas, duração e amplitude, para o autor
os ciclos econômicos compartilham de propriedades comuns que, uma
vez conhecidas suas leis de formação, permitem a montagem de pro-
cessos de previsão. Q~alquer que seja o criterio para identificã-
10, um ciclo completo tem duas fases: uma expansao e uma contração,
sendo que a duração media da expansão pode diferir da duração me-
dia da contração, e pode haver variações destas entre ciclos.
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'1. A Expansio de 1947 a 1961

Segundo J. Serra(1982), foi duran
te -o periodo que se estendeu desde a Segurlda Guerra Mundial ate
o inicio dos anos 60 que o pais caminhou para etapas mais avança-
das da industrialização moderna. As condições que levaram a isto
foram: a base relativamente ampla do mercado domestico; as politl
cas protecionistas em relaçªo ã indústria domestica e de apoio a
substituição de importações; os investimentos estatais, em infra-
estrutura de energia e transportes ou na produção de insumos bãsi
cos; a entrada de capital estrangeiro na produção de bens manufa-
turados, destinados ao mercado interno; os incentivos e subsidios
fiscais, crediticios e cambiais ao investimento privado na indús-
tria; o crescimento da oferta agricola.

Pata J. Serra, foi a partir de
meados dos anos 50, ate o inicio dos anos 80, que a industrializ!
ção brasileira sofreu transformações estruturais decisivas. ° Pla
no de Metas do governo Kubitscheck(1956-1960) deu o grande impul-
so para a instalação no pais das indústrias automobilTstica, de
construção naval, material eletrico pe~~do e outras de máquinas e
equipamentos, permitindo uma significativa ampliação do setor de
bens de capital. Ao mesmo tempo expandiram-se indústrias bãsicas
como a siderurgica, a de metais não ferrosos, quimica pesada, pe-
tróleo, papel e celulose.

Ainda segundo este autor, as pri~
cipais caracteristicas deste ciclo expansivo foram:
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-As atividades produtoras de bens de capital e de bens de con-
sumo durãveis lideraram o crescimento, com taxas entre 1955 e 1962
(media anual) de 26,4% e 23,9%, respectivamente.

-A produção de bens de capital cresceu principalmente nos ra-
mos de mãq~inas-ferramenta e de equipamentos sob encomenda, sem no
entanto chegar a completar a·internalização de um 'Departamento I
na economia.

-A agricultura manteve um crescimento próximo a sua taxa his-
tórica do após-guerra, aproximadamente 4,5% ao ano em media, sem
qualquer modificação no padrão tradicional de exploração da terra.

-o salto industrial d? per;odo realizou-se ã margem de um sis-
tema de intermediação financeira e de financiamento governamental
mais adequado.

Segundo Ma. da Conceição Tavares
(1972), o per;odo do pos-guerra caracterizoti~se de modo geral por
uma expansão e mudança continua da estrutura industrial brasilei-
ra. O período de 1956 a 1961 correspondeu ã terceira fase de de -
senvolvimento do pos-guerra, com o aumento da participação direta
e indireta do Governo nos investimentos, e a entrada de capital
estrangeiro privado e oficial para financiar parcela substancial
do investimento em certos setores. A entrada de capital estrangel
ro privado orientou-se basicamente para os setores da indústria
mecânica sob a forma de investimento direto estimulado pelo trat~
mento preferencial concedido pela Instrução n9 113, da SUMOC. A
considerãvel expansão e diversificação industrial foi estimulada
atraves de incentivos e subsídios de várias naturezas. O sucesso
do modelo brasileiro de substituição de importações e explicado p!
la autorácom base nos seguintes fatores: a dimensão e composição
relativas do mercado interno, suficientes para justificar a impla~
tação de uma serie de industrias substitutivas; o grau de diversi
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ficação da estrutura produtiva já alcançado; a disponibilidade re
lativa de fatores(principalmente abundância de terra e mão-de-obra},
a pOl;tica econômica e capacidade empresarial. Para a autora, do
ponto de vista estritamente econômico, as altas taxas de rentabili
dade auferidas pelos empresários in~~striais, que estimularam fo!
temente a capitalização do setor, podem ser explicadas resumidame~
te pela ampla reserva de mercados, pela oferta elástica de mão-de-
obra e pelos amplos priviligios concecltdos pela pol~ttca econômi-
ca governamental.

Ainda segundo M. C. Tavares~1975),
a elevação do ritmo de crescimento, que se inicia por volta de
1957 e se desacelera a partir de 1962, conta com caracter;sticas
que lhe dão a sua especificidade histôrrica, a saber:

a)O bloco dos investimentos nao se relacionou com a introdução
no mercado dos novos produtos que criam de partida sua prôpria
demanda. A escala dos novos projetos de investimento. superou,

.em geral, a demanda no inicio do per;odo de expansão.

b)O "boom" de investimentos do pe rI o do 1957/61 nao se distri-
buiu por vários setores indus~riais já existentes, mas repre-
sentou um salto na capacidade produtiva existente,.concentra-
do em três ou quatro ramos, basicamente material de transpor-
te, material eletrico e metal-mecânica. O bloco de investimen
tos novos alterou mais dramaticamente a estrutu~a da capacid~
de produtiva industrial do que a estrutura da demanda.



-21-

A autora afirma que o padrão de
investimentos, introduzido de forma brusca e concentrada no tem
po, gerou um poderoso efeito acelerador sobre a renda urbana e
a capacidade produtiva do setor de bens de capital. Produziu
um multiplicador da renda e do emprego urbano superior ao que
seria teoricamente esperãvel, a partir de uma taxa global de in
vestimenta não muito alta.

Para Francisco de Oliveira(1977),
na primeira metade dos anos 50(1950 a 1955), que corresponde qU!
se inteiramente ã presidência Vargas, o padrão de acumulação jn
tentado para a economia brasileira fundava-se numa previa expan-
são do setor produtor de bens de produção, que poderia fundar as
bases para uma expansão industrial mais equilibrada entre os três
departamentos bisicos: o produtor de bens de produção(setor 1),0
de bens de consumo não durãveis(setor 11) e o de bens de consumo
durãveis(setor 111). O financiamento da acumulação de capital na
quela fase sustentava-se em três pontos: a pOlítica do confisco
cambial, tentando transferir excedentes do setor agroexportador.
para o setor industrial; a nacionalização dos setores bãsicos do
Departamento li contenção relativa do salãrio real dos trabalha-
dores.

F. Olivei~a afifma que o período
de 1955 a 60, que começa com a gestão Gudin rio Ministerio da Fa-
zenda, e radicalmente distinto do ponto de vista do padrão de a-
cumulação: este passou a centrar-se numa expansão do chamado De-
partamento 111 da economia. A viabilidade dessa forma de expan -
são era assegurada pela concentração de renda que se havia gest!
do no período anterior. Para superar as dificuldades decorrentes
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da desproporcional idade entre um Departamento I apenas parcialme~
te esboçado e quantitativamente insuficiente e um Departamento 111
cujas dimensões sObrepujavam a capacidade de produção interna do
Departamento I, a solução foi o recurso ao capital estrangeiro,sob
a forma de investimento diD~~~, de capital de risco. Assim, entrou
praticamente todo o capital destinado ã indústria automobilística,
construção naval e outros setores contemplados no Plano de Metas.
As caracteeísticas centrais deste padrão de acumulação contribuí-
ram para provocar a extremada concentr~ção de renda,que deriva da
forma de concentração de capital possibilitada por este padrão.

Segundo Paul Singer(1980), o IIP1!
no de Metasll de J. Kubitschek deliberou intensificar o ritfuo de
industrialização do país, mediante uma substituição de importaçõe~
de bens de consumo durãveis(sobretudo automóveis) e de bens inter
mediãrios(combustíveis líquidos; siderurgia, alum;nio, papel e ce
lulose, etc.), o que requeria vultosos investimentos estatais em
energia eletrica e transportes. Tratava-se, em suma, de acelerar
a acumulação do capital. Desta forma, o governo elevou o n;vêl das
emissões para financiar os deficits do orçamento público, causado
em grande parte pelo crescimento das inversões estatais e pelos
gastos da construção de BrasTlia. Consequentemente, deu continui-
dade ao processo inflacionãrio.

Segundo o mesmo autor, a transfe~
rência intersetorial de recursos, que resultou do Plano de Metas,
obedeceu ã evolução da estrutura da demanda, condicionada por um
processo de concentração de renda. O crescimento desigual da eco-
nomiã favoreceu a produção de bens consumidos ~penas pelos gnupos
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de renda elevada, o que nao teria sido viãvel se a participação
destes grupos na renda não tivesse tambem aumentado. A desigual
da de relativa no crescimento econômico dã uma ideia das dimen -
soes que a concentração da renda deve ter assumido: entre 1955
e 1961, o produto real da industria de material de transporte
(inclui a automobilistica) cresceu 549,9%, o da indústria de ma
terial eletrico e de comunicações (inclui a de eletrodomesticos)
cresceu 367,7% (24,2% ao ano), enquanto o da indústria de prod!
tos alimentares cresceu apenas 46,4%(6,6% ao ano) e o da indús-
tria textil aumentou 28,9%(4,3% ao an~).

2. A pesaceleração de 1962 a 1967

Segundo J. Serra(1982~, foi tran!
parente o declinio do ritmo de crescimento da economia a partir
de 1962. A taxa media anual de expansão do PIS, entre 1962 a 1967,
caiu mais da. metade; o crescimento do produto manufatureiro dimi-
nuiu aproximadamente quatro vezes em relação ao do ciclo expansi-
vo antertor e o nivel de atividade do setor de construção civil
diminuiu em termos absolutos. A desaceleração do crescimento, pa-
ra o autor, decorreu em grande parte de fatores de natureza c1cll
ca, relacionados com a conclusão do volumoso IIpacotell de investi-
mentos públicos e privados iniciado em 1956/57. As politicas de
estabilização do inicio de 1963 e de 1965-67(primeiro trimestre)
contribulram para aprofundar a desaceleração. Sua adoção foi motl
vada pelo recrudescimento da inflação que, por sua vez, resultou
da mesma desaceleração e de problemas derivados do setor externo.
No mesmo sentido, contribuiram fatores puramente circunstanciais,
como a seca de 1963.
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Para J. Serra, fatores cíclicos-
estruturais levaram ao declínio da taxa de crescimento da forma-
ção bruta de capital fixo da economia a partir de 1962

Depois da conclusão do mencionado pacote de investi
mentos, caberia esper~r um declínio no ritmo de ,crescimento da
formação de capital, com efeitos adversos sobre as indústrias de

.
bens de consumo e bens intermediãrios. Tais efeitos adversos co-
incidiram no tempo com um acentuado crescimento da capadidade ins
talada, devido aos investimentos dos anos anteriores. No caso da
demanda de bens de consumo durãveis, seria pertinente considerar
que sua expansão durante o ciclo jã havia absorvido as margens de
demanda reprimida ou IIcativall

, caracterlsticas da substituição de
importações.

Muitos projetos de bens de capital
e bens de consumo durãveis, realizados nos anos anteriores, foram
superdimensionados, refletindo em desaceleração do crescimento no
perlodo seguinte. Segundo o mesmo autor, os investimentos que de-
ram origem e acompanharam o IIboomll expansivo foram muito concentr,!
dos no tempo, em certas atividades e em projetos de grande magnit~
de relativa, facilitando assim a descontinuidade subsequente. Como
exemplo, estimava-se que em princípios dos anos 60, a capacidade ~
ciosa da indGstria autOMobilística elevara-se a 50%.

o autor tambem considera que, de
qualquer modo, a profundidade da retração da atividade econ5mica
em 1963 dificilmente poderia ser explicada somente pelas tendências
estruturais ao declínio cíclico. Para isso foram fundamentais tam-
bem a política de estabilização de preços do inlcio de 1963(Plano
Trienal) e de 1965-1967, ambas de natureza contracionista. Essa p~
lítica, de corte ortodoxo, orientou-se para a eliminação do deficit
fiscal, o aperto de credito e a ~ompressão salarial. Como consequen
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cia, a inflação declinou de 90,0% em 1964 para 39,5% em 1966.

Para Ma. Conceição Tavares(1972),
a crise econômica pela qual a economia brasileira passou, entre
1962 e 1967, esteve estreitamente relacionada, a nive1 estrutural,
com o esgotamento do dinamismo da industrialização baseada na sub~
tituição de importações. liA economia havia esvaziado um "p a c o t e "
de investimentos complementares - fundamentalmente em bens de con
sumo durãveis e de produção - em que havia utilizado as reservas
de mercado preexistentes, propiciando uma expansão da renda e uma
diversificação do consumo. Passou, então, a necessitar de um conju~
to de projetos para novos investimentos,que pudesse ser introduzi-
do numa sequência temporal adequada, ou seja, depois de amadureci-
dos os investimentos do "P1ano de Metasll correspondente ao Governo
Juscelino Kubitschek (1956-1960). O novo "p a c o t e " de investimentos
deveria, neste sentido, cumprir um papel semelhante ao da onda de
inovações de Schumpeter,a qual não ocorrendo regularmente no tempo
tende a provocar profundas flutuações no desenvolvimento capita1i1
ta Il •

Segundo a autora, a inexistência
de um volume de investimentos, capaz de assegurar a manutenção de
uma alta taxa de expansão econômica, não estava relacionado com.
limitações da capacidade produtiva, mas sim com problemas re1acion~
dos com a estrutura de demanda e com o financiamento. Quanto ã de-
manda, o problema era decorrente da distribuição concentrada da ren
da. Quanto ao financiamento, os recursos estavam limitados pela e-
volução da relação excedente-salãrios e gastos-carga fiscal. Nesta
época, o declln;o da rentabilidade esperada dos investimentos, o
fim dos lucros ilusórios e a redução do volume de recursos para in
vestimento levaram a uma forte redução das taxas de investimento
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global, tanto p~blico quanto privado. Portanto, para a autora, a
contração da taxa de investimento e o elemento decisivo na rever
são c;clica.

Segundo P. Singer(1980), o ritmo
de crescimento econômico começou a diminui~, atingindo o n;ve1
mais baixo no triênio 1963-64-65. Em 1966, hã ligeira recupera -
çao, à qual se segue nova queda em 1967, de modo que sõ no ano
de 1968 começou de fato a fase de ascensão, conhecida como "mila
gre brasileiro". O novo governo instalado a partir de 1964 proc~
rou adotar pOl;ticas econômicas que controlassem a crise infla -
cionãria, que se agravava de 1961 em diante. A politica antiinfl~
cionãria praticada sob a orientação dos ministros Bulhões e Cam-
pos, entre 1964 e 1967, adotou uma prãtica de reajustamentos sãla
riaf~ que resultou numa redução ponderãv~l do salãrio minimo real.
O deficit do orçamento p~blico foi limitado, graças a diminuição
das inversões p~blicas numa primeira fase, e foi financiado em
grande parte ampliando-se a divida p~blica. Alem disso, melhorou-
se o aparelho arrecadador e o sistema tributário, o que permitiu
elevar a receita do governo. Instituiu-se o controle do~credito,
limitando-se a expansão dos meios de pagamento, o que teve por e-
feito reduzir o aumento da demanda efetiva. Tal politica antiin-
flacionãria não podia deixar de ter efeitos depressivos, decorren
tes da insuficiê~cia da demanda efetiva. A demanda por bens de
consumo era contida pelo "arrocho 11 salarial. A demanda por bens
de investimento foi ini~ialmente desencorajada politicamente pela
incerteza reinante ate 1964. o desestimulo às inversões foi re-
forçado pela contenção do credito. Segundo o autor, "e õbvio que
quando o Departamento 11 da economia se contrai, ele acaba atin-
gindo com todo lmpeto do acelerador o Departamento I: o aumento
da capacidade ociosa na produção de bens de consumo inibe ate a
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reposição do capital fixo depreciado, o que diminui, de forma
drãstica, a demanda por bens de produção". Verificou-se que
se expandiu a demanda de bens de consumo durãveis, consumidos
pelas camadas mais ricas, ao passo que a procura por alimentos,
tecidos e vestuãrio cresceu em ritmo bem menor. Examinando-se
a evolução dos principais ramos que produzem.bens de consumo,
entre 1964 e 1970, verificou-se que o produto real da indus -
tria de produtos alimentares cresceu 42%, o da indústria têz-
til caiu 4%, e o da industria de vestuirio e c~l,çados perman!
ceu o mesmo, enquanto o da industria de material elêtrico e
eletrônico aumentou 113% e o da industria de mate6ia1 de
transporte aumentou 143%. A depressão de 1963 a 1967 atingiu
fortemente o Departamento I da economia, pois a queda do va-
lor dos investimentos reduziu em termos absolutos a demanda
por seus produtos. Como exemplo, entre 1964 e 1967, o produto
real da industria mecânica caiu 8,5%. Para os produtos dos
setores que compoem o Departamento 11, a queda da demanda foi
naturalmente menor, havendo antes a1teraçees na estrutura da
demanda, como ji se apontou, do que redução generalizada.

Para Francisco de Oliveira(1977)~
a economia brasileira experimentou uma prolongada recessão rn
periodo 1962-1967. A crise que se abriu não era uma crise de
realização da produção, embora para alguns ramos industriais,
dependentes do consumo popular, isso também ocorresse; era uma
crise de concentração, em primeiro lugar, gerada pela contradl
ção entre um padrão de acumulação fundado no Departamento 111
e as fracas bases internas do Departamento I, e, em ültima ins
tância, uma crise de realização dos excedentes internos que não
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podem retornar ã circulação internacional do dinheiro-capital.
O Plano de Ação Econ~mica do Governo Castello Branco praticou
as seguintes politicas: contenção dos salãrios; reforma fiscal;
criação de um sistema financeiro especializado em papeis de
curto pt'azo(letras de câmbio, certificados de depósito, letras
imobiliãrias), que, captando o excedente de rendas sobre gas-
tos das- classes medias para cima, contribuiu para agilizar o
processo de circulação de mercadorias, -reforçando~ ate certo
ponto, o tamanho do mercado para os bens produzidos pelo De-
partamento III{durãveis); o financiamento externo da expansão
dirigiu-se para emprestimos e não capital de risco. Para o
autor, as medidas de politica econômica adotadas visavam a p~
tenciar a acumulação e preparar institucionalmente a economia
para o desempenho dos oligopólios.

Ainda segundo o autor, a conten-
çao dos salários joga um papel fundamental para o processo de
concentração: as falências e concordatas são o preludio das
fusões, incorporações e, no limite, exclusão do mercado das
empresas mais debeis. A politica crediticia interna funcionava
no sentido de estrangular as empresas financeiramente mais de
beis. A eliminação de muitas empresas do mercado deixava o es
paço ve:io para as que sobravam, e esse adicional de mercado
compensava o que era perdido por força do remanejamento dos
preços r~lativos, das pressões inflacionãrias e do corte nos
salãrios reais.
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3. ~..r1.i..1agreEcon~mico de 1968 a 1973

Para J. Serra (1982), a ~ecuperação
que corpespondeu ã primeira fase do ciclo expansivo terminado em
1973 começou em meados de 1967, sob a influência da po11tica fiscal
e monetãria mais folgada do segundo governo militar, iniciado em a-
bril daquele ano. Para o autor, as principais caracterlsticas do
crescimento deste periodo foram as seguintes:

-A liderança da expansao coube ã'1nd~stria manufatureira,
cujo produto anual cresceu ã taxa de 12,7% ao ano. Os se-
tores mais dinâmicos da ind~stria foram o de bens de con-
sumo duráveis e o de bens de capital, que cresceram 23,6%
e 18,1% ao ano, respectivamente.

-o rápido crescimento da economia esteve associado a uma
acentuada abertura estrutural para o exterior. O coeficiF
ente de importações com relação ao PIB aumentou de 5~4 p!
ra 8,6%(valores constantes de 1970). Essa abertura exter-
na somente foi viãvel devido a um rãpido crescimento das
exportações, cujo volume mais que dobrou, e ao abundante
fluxo de financiamento externo.

-A taxa de inflação apresentou uma tendência dec1inante,
com exceção do ~ltimo biênio, quando apresentou uma infla
çao ascendente.

Ainda segundo J. Serra, um
dos principais fatores de deflagração da fase de recuperaçao
foi o dinamismo da demanda de bens de consumo duráveis, que
jã em 1966-67 apresentou crescimento de 13,4% em media, ref1e
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tindo: f) a maior concentração pessoal de renda, que permitiu
preservar o aumento do poder de compra dos grupos mêdios-al -
tos; 2) a elevação das margens de endividamento das fam;lias,
facilitada pelo desenvolvimento da intermediação financeira
na compra de bens de consumo. Adicionalmente, houve uma certa
retomada do investimento governamental em 1967, e da constru-
ção civil residencial. A capacidade ociosa herdada dos anos
anteriores de semi-estagnação exerceu um papel relevante na
primeira fase da expansão. No qUinquênio 1967-72, o produto
industrial aumentou em mais de 75%, enquanto o estoque de ca-
pital cresceu apenas 45%.

Para Francisco de 01iveira(1977),
a fase do "m t laqr-a " econômico inicia-se em 1968. A fase ascensio
nal do ciclo, para o autor, não se explica apenas pela import!
çãó de capitais, de que a divida externa nacional e a expressa0;
essa e a condição necessiria, mas não suficiente. A expansão da
divida externa tem a função de financiar o retorno ã circulação
internacional do capital da fração do excedente de propriedade
das empresas internacionais e, apenas secundariamente, financiar
a prôpria acumulação de capital. Internamente, todos os mecanis-
mos de financiamento da acumulação foram mantidos' e reforçados.
No largo per;odo de 1968-1974 os setores e ramos do Departamento
III tiveram taxas de crescimento significativas: sob qualquer as
pecto, seja o de produção fisica, seja o de excedente, seja o de
consumo, o crescimento da industria automobilistica, por exemplo,
alcançou taxas excepcionais. Quanto ao Departamento I, o produto
real do setor de bens de capital pra~icamente triplicoú entre
1968 e 1975. Mas, por outro lado, a expansão das importações de
bens de capital c~esceu mais que a produção interna. Quanto ao
Departamento lI, o da prodJção de bens de consumo não duriveis,
sua expansão passou a depender da exportação, e a repousar, pelo
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menos hipoteticamente, na exportação de produtos agropecuãrios.
Tudo decorrente do fato de que a expansão do Departamento III

(durãveis) penalizou fortemente o crescimento dos salãrios re-
ais dos trabalhadores.

Para Conceição Tavares(1972),a
crise econômica de 1962-1967 representou uma transição para um
novo estilo de·.desenvolvimento capitalista que suporia, dada a
existência de uma base produtiva adequada)um novo esquema de
concentra~ão do poder e da renda, bem como novos mecanismos de
estimulo, adequados a outra etapa de integração com o capita -
lismo internacional. Para a autora, a acum~lação interna das
empresas foi significativamente acelerada no final deste peri~
do, mediante o aumento do excedente extraido da força de traba
lho, não repassando para os salãrios os aumentos de produtivi-
dade real. Como consequência disso, tornou-se possivel as em-
presas lideres obter elevadas taxas de lucro.

Segundo a autora, a partir de
1964, procedeu-se ao desenvolvimento do setor financeiro e a
est~uturação de um mercado de capitais. Desta forma, o finan -
ciimento corrente do setor privado e pGblico cons~gúiu uma ex-
pansão considerãvel, visto que a liquidez ficou separada de
sua fonte originãria de expansão primãria de meios de pagamen-
to. Quanto ao financiamento do consumo, promoveu-se uma ampli~
çao e .diversificação do consumo de bens durãveis das camadas
medias urbanas, que serviu de base ã recuperação e expansão de
setores. produtivos novos ou modernizados na indGstria, comercio
e serviços. A funcionalidade global desse processo não seria
tanto a de resolver os problemas de financiamento do investimen
to ou do consumo, mas, sobretudo, permitir o Idesc6ngelamento"
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do capital invertido em atividades produtivas, mediante a sua
conversão em capital financeiro, permitindo uma maior mobili-
dade intersetorial, em favor daquelas atividades que apresen-
tam taxas de rentabilidade mais altas. A expansão financeira
ocorrida no periodo 1964/70,mudou acentuadamente os esquemas
gerais de financiamento do setor publico e privado, sem no
entanto haver contribuido na época, de forma decisiva, para
um aumento da taxa global de poupança interna da economia.

A autora também considera que
as relações entre expansao financeira e a aceleração do cres~
cimento da economia pareciam estar reduzidas a uma mer-a redi-
namização da economia mediante a expansão especulativa. A rea
lização de novos investimentos reais dependeria não sõ das
possibilidades de autofinanciamento ou da obtenção de crédi -
tos por parte das empresas mas, sobretudo, das relações exi~
tentes no mercado entre a estrutura da taxa de lucro e de ju-
ros e da taxa de rentabilidade esperada dos novos investimen-
tos'expectativas de rentabilidade e risco). Existem poucas
possibilidades de controle da taxa de lucro. O aumento da con
centração empresarial e a passagem a uma estrutura produtiva
oligopõlica não é solução para o problema da estabilidade da
taxa de lucro. Admitindo-se uma relativa estabilidade da es -
trutura oligopõlica, a manutenção de uma taxa de lucro de equi
librio vai depender da expansão do consumo dos grupos médios e
altos e do investimento dos capitalistas. Temporariamente pode
ser acelerado o crescimento, mediante o aumento do consumo das
classes de altas rendas, do deficit publico ou do superãvit da
balança comercial, mas a longo prazo a taxa de investimento
a variável crucial.

-e
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Para P. Singer(1980), a nova equi
pe governamental instalada em 1967 decidiu que a redução do
ritmo inflacionário já tinha sido suficiente e que nao era pr!
ciso provocar novas recessões. Foi basicamente esta decisão p~
litica que propiciou a retomada do crescimento econômico. Bas-
tou, simplesmente, abrir as torneiras do credito para que a
economia se reanimasse e, a partir do segundo semestre de 1967,
apresentasse crescentes taxas de expansão. Segundo o autor, o
"boom" iniciado em 1968 teve como causa bisica uma politica li
beral de credito que encontrou a economia, após virios anos de
recessao, com baixa utilização da capacidade produtiva, taxas
relativamente altas de desemprego e custo reduzido da mão-de-
obra de pouca qualificação. A isto deve ser aduzido uma grande
propensão a consumir das camadas de rendas elevadas. O cresci-
mento bastante rãpido que se verificou foi a resposta natural
da economia a estas condições.

Segundo o autor, alem do controle
sobre o preço da força de trabalho, o governo instituiu um sis
tema de controle de preços dos principais produtos industriais,
que era aplicado pela Comissão Interministerial de Preços (CIP).
Este sistema visava impedir que pontos de estrangulamento vies
sem a surgir, devido a inelasticidade da demanda em ireas es-
trategicas da economia, impulsionando os preços a niveis muito
acima dos custos.

o autor identifica que, no perio-
do de 1968/71, a industria de material de transporte (na qual
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predomina a automobilistica) cresceu 19,1% ao ano, a de material
eletrico (na qual se inclui a de aparelhos eletrodomesticos)cre~
ceu 13,9% ao ano, ao passo que a industria têxtil cnesceu apenas
7,7% ao ano, a de produtos alimentares 7,5% e a de vestuãrio e
calçados 6,8% ao ano. Neste periodo, a expansao das exportações
industriais brasileiras foi tornada possivel por uma conjuntura
favorãvel no mercado mundial e por uma generosa politica de ise~
çoes e subvenções fiscais por parte do governo. Esta ampla expa~
são do comercio mundial se deu no quadro de uma expansao ainda
maior.das chamadas companhias multinacionais, que tendem a tornar
o capital de fato móvel no plano internacional, alocando seus in
vestimentos nos paises onde os fatores de produção são relativa~
mente mais baratos.

Para Singer, o prolongado "b o om "
que começou em 1968, baseou-se nos seguintes elementos:
a) uma demanda interna por bens durãveis de consumo em expansio,

graças ~ concentração de renda e a mecanismos financeiros;
b) uma demanda externa em expansão graças ~ liberalização do c~

mêrcio internacional; c) forte injeção de recursos do exteri
or, que complementaram a poupança interna. Com relação as
taxas de investimento; segundo Singer, os dados oficiais in-
dicam elevação, quando medidas pela relação entre a formação
bruta de capital fixo e o PNB: oscilou ao redor dos 15% en-
tre 1965-67; entre 16% e 17% em 1969; 21,2% em 1970; 22% em
1971; 22,2% em 1972 e 22,8% em 1973. No entanto, quando com-
paradas com o ritmo de expansão do produto e o grau de uti1i
zaçao e depreciação da capacidade instalada, indicavam um
possive1 esgotamento das reservas de capacidade no futuro pr~
ximo. Para que a capacidade crescesse pelo menos no mesmo rit
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mo da produção, a taxa de inversão teria que ter sido de 20% e a
bruta de 30%.

Em text mais recente (1984) Sin-
ger afirma que, com o novo regime militar, ganha força no Brasil
o projeto de abertura da economia ao exterior. Em lugar da subs-
tituição de importações ganhou prioridade a promoção das export!
ções. Os incentivos fiscais adotados deram resultados: em 1970,
os produtos manufaturados representavam 15% do valor das export!
ções brasileiras, tendo saltado para 42% em 1980. A outra faceta
da abertura do pals ao exterior e o endividamento externo. O
Brasil foi não so o maior tomador de empréstimos no mercado in -
ternaciona1 de capitais privados, mas também um dos primeiros pai
ses não-desenvolvidos a usufruir deste tipo de empréstimos em gra~
de escala. O crescente endividamento externo do Brasil nos anos
anteriores a 1974, segundo o autor, era inteiramente dispensãve1
e nao teria ocorrido se o governo tivesse tomado um m;nimo de me-
didas para evitã-10. Foi a insistente oferta de recursos do euro-
mercado pelos banqueiros internacionais que conduziu o pais ao
endividamento. O inusitado, no caso do Brasil, entre 1968 e 1973,
foi que em vez do déficit comercial acarretar o recurso ao finan-
ciamento externo,foi a pressão dos fornecedores externos de recur
sos financeiros que acarretou o deficit comercial.
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4. A Desaceleração de 1974 a 1980

Para J. Serra(1982), uma das cara~
ter;sticas mais marcantes do ciclo expansivo de 1967-1973 consis -
tiu nas desproporções inter e intra-setoriais do crescimento. No
que se refere ã indústria, tais desproporções caracterizam-se pêlo
atraso do crescimento da produção de bens de produção(mãquinas, e-
quipamentos e bens intermediârios) com relação ao setor de bens
de consumo durâveis, não durãveis e da construção civil. Assim, du
rante o auge do ciclo (1970-1973), enquanto a produção de bens de
consumo durãveis praticamente dobrou (+97%), a produção de bens in
termediãrios aumentou em menos da metade (+45%). Além das despropa~
çoes, para o autor, um outro fator foi decisivo para a inflexão da
curva inf1acionãria a partir de 1973, antes da crise do petrõ1eo:a
inflação mundial, que exerceu uma dupla pressão sobre os preços
domésticos, via importações e exportações de matérias-primas e all
mentos. O chamado choque externo provocado pelo petrõleo em fins de
1973 incidiu sobre uma situação de preços e de balanço de pagamen-
tos tendencialmente vulnerãvel.

Segundo P. Singer(1980), a partir
de 1973, o desenvolvimento das forças produtivas começou a se cho
car com uma série de barreiras "f f s t c a s ": o sistema de transporte
passou a não dar mais vazão a volumes acrescidos de mercadorias;m~
térias-primas e insumos passaram a escassear. A aceleração do rit-
mo inflacionãrio, que se registrou a partir daquele ano, apesar do
controle dos preços, foi o resultado, segundo o autor, da contradi
ção entre um impulso cada vez mais poderoso para acumular e as li-
mitadas disponibilidades reais para fazê-lo.
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Segundo o autor, "o s recursos para
inversão dependem, a curto prazo, da capacidade de importar do pais
e da capacidade de produção do seu Departamento I, isto é, do con-
junto de atividades que produzem meios de produção. r preciso con-
siderar que, a curto prazo, n:1 somente e dada esta capacidade de
produção do Departamento I, como também nao se pode desprezar o
tempo necessário ã sua utilização, ou seja, o per;odo que transco!-
re entre a encomenda de determinado volume de capital fixo(ou a
formulação do anteprojeto que fundamenta a decisão de investir) e
o momento em que esta nova capacidade de produzir passa a ser uti-
lizada. Uma boa parte das barreiras f;sicas, que limitam hoje, no
Brasil, o impulso para crescer, decorre, precisamente do fato de
que decisões cruciais para investir foram tomadas muito tardell

•

o autor considera que havia dois
obstáculos para a expansao da capacidade de~produção do Departamen
to I: a abertura para fora, que desestimulava as inversões na sub!
tituição de importações tecnologicamente IIcomplexas" e a falta de
recursos humanos e materiais. O que ocorria era a incapacidade do
sistema transformar-se estruturalmente, de modo a expandir o Depa!
tamento I a ponto de tornar a taxa de inversão independente da ca-
pacidade de importar.

Em trabalho mais recente(1984) Si~
ger afirma que, quando, em 1974, a elevação do preço do petróleo
fez subir fortemente o deficit na balança comercial brasileira, o
pais já estava plenamente engrenado no processo de endividamento
externo. A despreocupação com que o governo brasileiro encarou a
crise do petróleo, nada fazendo para coibir o aumento do consumo
de derivados deste combustlvel, só se explica pela extraordinária
disponibilidade de divisas, que o endividamento externo proporcio-
nava.O que terminou com a despreocupada passividade do governo em
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1979 nao foi apenas o 29 choque do petróleo, mas tambem a rãpida
elevação da taxa internacional de juros, que tornava o pais tec-
nicamente inadimplente, ao ser incapaz de realizar o pagamento
do serviço da divida externa. Exportar e obter creditos a qual -
quer custo tornou-se a. meta prioritãria da polltica econ5mica.

Para Dionísio Carneiro(1983),a: re~
çao governamental ã deterioração rãpida das contas externas que
se seguiu aos eventos relacionados com "o primeiro ~hoque do pe -
tr61eo" foi de duas ordens. Primeiro, uma tentativa de conter a ex
pansão da demanda interna para lidar com a explosão das importa-
çoes e com a aceleração da taxa de inflação fez declinar o cresci
mento do PIS real, de 14% em 1973 para 9,8% em 1974 e 5,6% em 1975,
dando inicio a um período de desaceleração de crescimento. "A ace
leração inflacionária que se seguiu ao primeiro choque evidenciou
as dificuldades de se operarem as mudanças de preços relativos com
patíveis com o novo quadro energetico no contexto de uma economia
fortemente indexada. A tentativa de promover uma desvalorização r!
al do cruzeiro via maxidesvalorização ao final de 1979 sublinhou
estas dificuldadeslt

•

Para o autor, o segundo choque do
petróleo gerou uma elevação dos preços em dólar da OPEP da ordem
de 200% entre 1978 e 1980, agravando as pressões inflacionárias
mundiais. fm adição a aceleração inflacionária de 1979/80, as ten
tativas governamentais de controlar as expectativas através da
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prifi~ação da correçao monetiria e das minidesva10rizações ger!
ram um dificit comercial de cerca de .2,8 bilhões de dõ1ares em
1980. Deu-se inicio a um processo de contenção da atividade eco
n5mica interna a partir d~ um choque monetirio, elevação dristl
ca da taxa de juros domestica e tentativa de pôr sob controle o
deficit global do setor publico. A vertiginosa queda da produção
industrial e do emprego que se seguiu às medidas contracionistas
logrou inverter a situação da balança comercial tendo-se obtido
um superivit comercial de 1,2 biihão de dõ1ares, reduzindo-se o
hiato de recursos em mais de 3 bilhões em 1981.

Segundo S. Dain(1982), o processo
de desaceleração econômica entre 1974 e 1979 impactou nos inves-
timentos publicos e privados. A taxa de crescimento do investimen
to privado passou de 15,8%(media 70/74) para 5,5%(media 75/79) e
a do governo cai de 12,5% (media de 70/75) para 5% (media 75/79).
o investimento das estatais, que havia crescido 21,8% em media en
tre 70 e 74 cai, menos acentuadamente, para 11 ,5% nos anos de
desaceleração ciclica.

Segundo L. C. Bresser Pereira(19830,
o processo de expansao iniciado em 1967 no Brasil alcançou seu a~
ge em 1973. A partir de 1974, tem inicio um processo de desace1e-
raçao econômica que culminou com a grande recessão de 1981. Entre
1967 e 1973, o produto interno bruto cresceu a uma taxa de 11,3%,
enquanto que entre 1974 e 1981 essa taxa baixou para apenas 5,4%.
O produto industrial sofreu uma queda mais acentuada: cresceu
12,7% ao ano no primeiro periodo, contra 5,4% entre 1974 e 1981.
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Para o autor, a eKistincia je uma
completa industria de bens de consumo, de uma industria de bens
de capital e de insumos bisicos permitiu que os ciclos econamicos
de sobre e sub-acumulação de capital se tornassem end5genos, li-
gados i dinimica interna do_~istema capitalista brasileiro, de~-
xando, portanto, de ser o ciclo primirio-exportador, de cariter
ex5geno, mero reflexo dos ciclos das economias centrais. Mas ao
mesmo tempo, o cit}o econamico interno continuava a refletir os
movimentos c;c1icos do capitalismo internacional.

Bresser Pereira afirma que, sem
ignorar a importincia dos fatores exõgenos, estes não explicam
as flutuações c;clicas da economia, que sao sempre causadas por
um processo de sobre-acumulação na fase de expansão, seguida de
uma redução dos investimentos na desaceleração. Em 1973, o cho-
que do petr51eo ajudou a provocar a reversão do ciclo, mas a
extraordinãria acumulação teria necessariamente que desembocar
em crise. O quadro apresentado pelo autor(e1aborado por
Josi Serra) revela que entre 1967 e 1973 os investimentos na in
dustria de transformação cresceram a uma taxa anual de 26,5%,
caindo para um crescimento de apenas 0,1% ao ano entre 1973 e
1980. Assim, a reversão do ciclo em principio ocorreu em virt_-
de de uma redução na taxa de acumulação de capital, que por sua
vez era decorrente da queda na previsão da taxa de lucros em re

:laçio i taxa de juros. Em 1974, segundo o autor, a ta~a global
de lucros e de acumulação ainda crescera, mas provavelmente a
t a x al d e lucro esperada- pelas empresas de bens de consumo (0-11:
bensfde sa1irio e O-III: bens de consumo de luxo) jã estava de-
cliAando, implicando em redução sUbsequente na taxa de acumula-
ção. Apenas os investimentos do O-I(bens de capital), promovi-
dos artificialmente pelo II PNO, eram mantidos. Assim, a redução



-41-

na taxa de acumulação a partir de 1974 ocorreu especialmente na
industria de bens de consumo durãveis, de automõveis em partic~
lar, que vinha liderando o ciclo expansivo. Tratava-se, então,
para o autor, de uma c1ãssica crise de subconsumo. Para apoiar
esta conc1tisão, o autor afirma que no petlodo 1967-1973, a
industria de bens de consumo durãve1 estava crescendo â taxa
anual de 23,6% enquanto os salãrios médios no mesmo perlodo cres
ceram apenas a taxa anual de 3,1%.

Sobre a questão da inflação o
mesmo autor afirma que iniciada a desaceleração, a taxa de infla
ção, que fora dec1inante até 1973, volta a crescer, revelando
que a desaceleração ciclica provoca a elevação da taxa de infl~
ção, na medida em que esta se transforma. em mecanismo de defesa
do processo dé acumulação. A seu ver, a causa mais geral da in-
flação e o conflito distributivo entre as classes, sendo a in -
flação o fruto da tentativa da classe capitalista de elevar ou
pelo menos manter sua taxa de lucro na desaceleração ciclica.
Neste sentido, os dois mecanismos de aceleração da taxa de in-
flação que funcionaram a partir de 1974 para sustentar a acumu-
lação capitalista foram a "{nf l a ç â o adm i n i st r a d a " por parte das
empresas oligopólistas, e a lIinflação compensatõriall por parte
do Estado.

Além da inflação, a segunda con-
sequência da reversao ciclica, mencionada pelo autor, foi o de-
sec;uilibrio da balança comercial e de transações correntes, re-
sultando em um processo de endividamento externo. Através do en
dividamento externo o pais procurou adiar ou contornar a desac~
leração econômica. O endividamento destinava-se a financiar de-
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ficits na balança comercial, que possibilitavam o aumento da ta
xa de acumulação. Embora não se importassem diretamente bens
de consumo, os deficits comerciais levaram tambem ao aumento dos
nlveis de consumo, na medida em que se importavam materias-pri-
mas e mãquinas para fabricar internamente os bens de consumo.
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5. A Recessão de 1981 a 1983

Segundo Paul Singer(1984), a atual
crise econômica mundial consiste n~ queda do ritmo de crescimento
da produção e do consumo em nive1 mundial. Não é uma crise conjun-
tura1, mas de um fenômeno de prazo mais longo, uma fase descenden-
te de um ciclo longo, como o de Kondratieff. Para os pa;ses indus-
trializados, após grande crescimento em 1973, os dois anos seguin-
tes foram de estagnação; de 1976 a 1979 as taxas de crescimento es
tiveram apenas pouco abaixo da média de 1963-1972, mas nos quatro
anos seguintes(1980-1983) a recessao voltou com taxas menores que
2%. Os pa;ses em desenvolvimento não-exportadores de petróleo sao
os que mantem taxas mais estãveis de crescimento, com queda apenas
em 1975 e depois a partir de 1981.

O autor considera que o caso do
Brasil nao fugiu ã regra: a taxa de crescimento em 1963-72 foi ate
maior que a do Japão. O pais foi atingidO ~penas ligeiramente pela
recessao em 1975, se recuperou ainda em 1976, mas depois continuou
com taxas bem menores até 1980, para cair completamente em recessao
de 1981 a 1983. Para o autor, a causa da crise deve ser identifica
da na queda do ritmo de aumento da produtividade do traba~bo nos
principais pa;ses industrializados, queda esta não acompanhada por
uma desaceleração do crescimento do custo da força de trabalho. A
queda das taxas de crescimento da produtividade pode ser atribu;da
a vãrias causas que nao se excluem mutuamente: o esgotamento das
inovações tecnolõgicas, crescimento no PIS do peso dos serviços pe~
soais(educação, saude, segurança, etc.) em que a produtividade não
pode ser elevada mediante processos mecanizados ou automatizados de
trabalho, esgotamento progressivo da margem em que o trabalho pode
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ser subdividido e seu ritmo acelerado. Segundo o autor, a crise eco
-nômica e consequencia das r.eações das empresas a queda da sua lucra

tividade, que consistiram em : elevar os preços, desencadeando pre~
sões inf1acionãrias e transferir capital a paises de maior lucrati-
vidade, como o Brasil. O que completa o quadro de crise econômica e
a crescente .tranferência de capital dos pa;ses industrializados aos
nao desenvolvidos, tendo por objetivo fugir dos altos custos sa1arl
ais e das elevadas cargas fiscais. Esta tranferência de capita1,op!
rada sobret~do pelas empresas mu1tinacionais, e feita por meio de
inversões diretas e tambem via euro-mercado sob a forma de emprestl
mos.

Quanto ã crise nos paises não-desen
wo1vidos, como o Brasil, para o autor a causa estã no seu endivida-
mento externo e na recusa dos bancos privados internacionais em re-
financiã-1a, sendo uma crise induzida do extetrtor, não denotando
qualquer esgotamento generalizado das possibilidades internas de con
tinuar crescendo. Jã em 1981, os banqueiros internacionais impuse-
r.am ao Brasil a adoção de pol;ticas recessivas de ajuste: basicame~
te a contenção da demanda efetiva, para diminuir as importações e
aumentar o excedente ex po rt ãva l , As p o lLt t c a s de "a Jus t e " recomen-
dadas peJo FMI têm, como um dos seus pontos fortes, a redução dos
salãrios reais, alem do corte generalizado dos subsidios.

Pedro Malan(1982)' afirma que ares
trição imposta pelo balanço de pagamentos foi de tal ordem que a
economia como um todo estã sendo lIadministradall em função do setor
externo. A estrategia governamental adotada para 1981 consistiu em:
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a) desacelerar o crescimento da demanda interna como forma de con
ter as importações e liberar para exportações parte da produção
domestica; b) elevar as taxas domesticas de juros como forma de
estimular a requerida captação de recursos externos sob a forma
de emprestimos em moeda. S~J~ndo este autor, a po1Ttica de conten
ção da demanda agregada e inócua para reduzir substancialmente a
inflação brasileira, dados seus mecanismos de indexação. Em 1981,
a taxa de crescimento do PIS foi negativa (em termos per capita,
a renda real declinou cerca de 5%), devido principalmente a uma
queda no produto industrial de -9%.

Segundo S. Dain(1982), no biênio
80/81 praticou-se uma po1Ttica de forte contenção do orça -
m e n t o das. 11 e s t atais 11, o que i sol a d am e n t e foi o p r in c ipa 1 com po -
nente recessivo da po1itica econômica. Alem disso,
com relação ao dispêndio publico, nas ãreas de Saude, Educação,
Bem-Estar Social, Habitação e Saneamento, a pOlitica restritiva
começou a se fazer ainda em 1979, com quedas de despesa orçamenti
ria de 5%, sendo a diminuição de 12% para os gastos em Habitação
e Saneamento e 41,5% para outros serviços. Os cortes do investi -
mento estatal em junho de 1980, coerentes com a p01itica recessi~
nista iniciada em novembro de 1979, se fazem sentir no ano de 1980,
com quedas de 19,1% no investimento das empresas publicas como um
todo, distribuTdo desigualmente entre siderurgia, mineração, qui-
mica e energia e1etrica(quedas de 11%) e os demais setores(quedas
de 40,5%).
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Segundo Bresser Pereira(1983),
dada a pressao cada vez maior dos banqueiros internacionais
no sentido de uma po1itica econômica mais austera,em novembro
de 1980, e anunciada pelo Governo uma drãstica mudança na po-
1itica econômica. A oferta monetãria contrai-se ainda mais,os
investimentos das empresas estatais sofrem novos cortes, a
taxa de juros e os preços das mercadorias são liberados, a
prefixação da correçao monetãria e da correção cambial são a-
bandonadas. A violenta contenção monetãria e a dramãtica ele-
vação nas taxas de juros paralisaram os investimentos. Isto
porque quando os juros alcançam um nive1 real elevado, especl
a1mente em um momento de desaceleração cic1ica, os investimen
tos tornam-se inviãveis e são paralisados.

Assim, afirma Bresser Pereira
~ue, em 1981, a desaceleração transformou-se em recessao, a
naior recessão da história industrial do pais. Pela primeira
tez desde 1930, a taxa de crescimento do PIB foi negativa. Os
,iveis de emprego industrial caTram 10,3%. A produção i~dus.-
~rial sofreu um decrescimo de 9,9%. Por outro lado, a inflação
:aiu, moderadamente, de 110% em 1980 para 95,1% em 1981, e a
)alança comercial alcançou um saldo graças ã redução nas im-
)ortações provocada pela recessão.
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6. Conclusão

Tentando fazer uma sintese das
interpretações dos diversos autores, mesmo considerando a diver-
sidade, e ate .oposição, entre as vãrias visões sobre as causas e
efeitos dos ciclos econômicos, diriamos que as causas dos ciclos
estão diretamente relacionadas com a expansão e contração dos
investimentos privados e publicos, como afirma a teoria Kaleckia
na e muitos dos autores brasileiros.

Os fatores determinantes das
flutuações do volume agregado de investimentos são de natureza va
riada. Mas pOderiamos dizer, com base em Kalecki e nos economis-
tas brasileiros, que as decisões de investimentos dos capitalis-
tas são baseadas na rentabilidade esperada do novo investimento,
que por sua vez depende das variações dos lucros anteriores, da
acumulação bruta de capital da empresa e da capacidade ociosa do
estoque de capital existente.

As expectativas em relação a
taxa de lucro e, portanto, as decisões de investimento, são in-
fluenciadas pela politica econômica vigente. O Governo, atraves
de politicas expansivas ou recessivas, nas ãreas monetãria e
fiscal, exerce um papel expressivo nas decisões de investimentos
dos capitalistas. A anãlise feita pelos autores brasileiros men-
cionados demonstrou este fato.
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PIB E INFLACAO NO BRASIL
(variações anuais)

ANOS PIB INFLACAO(IGP)

1960 9,7 30 ,5
'961 1O ,3 47,7
1962 5,3 51 ,3
1963 1 ,5 81 ,3
1964 2,9 91 ,9
1965 2,7 34,5
1 966 5 ,1 38,8
1967 4,8 28,3
1968 11 ,2 24,2
1969 1O ,O 2 O ,7
1970 8,8 19 ,3
1971 12 ,O 19 ,5
1972 1 1 ,1 15 ,7
1973 14,0 15 ,5
1974 9,5 34,5
1975 5,6 29,4
1976 9,7 46 ,3 .
1977 5,4 38,8
1978 4,8 4 O ,8
1979 6,8 77,2
1980 7 ,9 1 1 O ,2
1981 - 1 ,9 95,2
1982i'" O ,9 99,7
1983* -3,2 211 ,O

FONTE: Fundação Getulio Vargas
IGP - Coluna 2
Conjuntura Econômica

* PNB
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QUADRO 2.3.

FORMAC~O BRUTA DE CAPITAL E PIS

FORMACÃO BRUTA DE CAPITAL
PIB .TOTAL EMPRESAS

ANO (Cr$ Bil hões) (Cr$ Bilhões) (%) (Cr$ B i 1 hõe s) (% )

1964 37.706,4 5.847,5 1 5,5 4.365,5 74,7

1965 44.709,9 6.17.6,3 13 ,8 4.328,7 7 O ,1

1966 47.240,8 6.754,2 14,3 4.991,1 73,9

1967 48.950,7 6.625,9 13 ,5 4.578,7 69 , 1

1968 55.524,6 8.597,5 1 5 ,5 6.478,9 75 ,4

1969 61.297,8 9.376,6 1 5 ,3 6.208,3 66,2

1970 75.580,1 16.760,0 22,2 13.709,2 81 ,8

1971 84.782,9 19.371 $2 22,8 1E.037:6 82,8

1972 97.5i~~8 22.576:1 23 $2 19.077~3 84,5

197 ~; 118.989,2 ;:8.000,1 23,5 23.730,4 84,8

1974 134.828,7 33.013,8 24,5 28.202,1 85,4

1975 145.l:'2,2 38.60.1,5 26,6 33.258,9 86, 1

1976 15E.982,7 38.363,1 24,4 32.547,3 84,8

1977 170.645,0 39.788,9 23,3 34.565,3 86,9

1978 182.841,2 41.507,4 22 ,7 36.364,1 87,6

1979 175.009,6 35.910,6 20,5 32.151,9 89,5
1980 176.552,1 34.723,9 19 ,7 31.245,8 90,0
1981 174.099,2 33.791,1 E: ,4 29.833,5 88,3

1982 17l.040,4 33.580,5 1 9 ,6 29.888,0 89:0
1983 íõ5.659,? ,1~.5!.·~~1 1 0 , S ? ~~" ~ D. 7 :.j' ,~

~. l.t.... - :: .

FONTE: 'Anuário Estatistico do Brasil (FIBGE)
·Dados Nominais corrigidos para 1983,

pelo IGP/DF de dez. dos diversos anos.
'Ano 1933 - Oados EstimadJs
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CAP1TULO II I

A D IN Ã M I CA D E A C UM U L A C ~ O E M E S T R UT UR A S IN D U S l.R IA IS O L IG O P O L IC A S

A compreensao das estrategias de cres
cimento das empresas industriais contemporâneas, especialmente as multi
nacionais, não se faz sem o entendimento da dinâmica de acumulação em
estruturas industriais oligopõlicas.

A literatura recente sobre a Teoria
dos Oligopõlios contem contribuição relevante para a anãlise do padrão
de acumulação empreendido pelas empresas oligopôlicas, que serão úteis
neste trabalho. Desta forma, nesta seção abordaremos os princip~is aspe~
tos teóricos relativos a esta questão, com base especificamente em dois
trabalhos recentes, um de Ma. da Conceição Tavares(1975) e outr;y de Ed~

.
ardo Guimarães· (1981). Isto porque nestes autores a a nã l í s e das estru-
turas industriais oligopõlicas não se restringe ao âmbito teórico, mas
adiciona aspectos da economia brasileirá e sua dinâmica.

Conceição Tavares' identifica três es-\
truturas oligopõlicas na economia brasileira, a saber: oligopõlio comp~)
títivo, oligopólio diferenciado concentrado e oligopõlio puro concentra
do.

Segundo a autora, no Brasil o oligop.2.
lio competitívo e caracterizado pelo fato de que o grau de concentração
econômica não e suficiente para controlar o mercado de um ramo de prod~
ção. Não existem fortes barreiras ã entrada, salvo nos setores em que
o-monopôlio de marca ou tecnologia e decisivo. A demanda global para p

. conjunto de empresas de um setor industrial e dada pela crescimento do
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mercado urbano, com uma baixa elasticidade media de consumo global em
relação à renda. A divisão de mercadd entre as empresas, com distin -
tos tamanhos, se faz por diferenciais de custo e diferenciação de pr~
duto, que afetam as margens de lucro diferenciais.

A estrutura de oligopólio competi-
tiuo, para a autora, cor~esponderia aproximadamente às indGstrias tr!
dicionais de bens de consumo não-durável, como alimento e vestuário,
com proporções variáveis de pequenas e grandes empresas nacionais e de
algumas grandes empresas estrangeiras relativamente antigas. Apesar
de haver diferenciação de produto, este não e o traço essencial para
explicar o processo de acumulação e expansão do setor. Uma diferencia
ção de prod~to não aumenta as margens de lucro global do setor, já que
tanto o esforço de vendas, como a possfvel queda dos preços relatiVos,
por força da concorrência, tendem a anular as vantagens globais da
diferenciação. A margem bruta de lucro global da 4ndustria depende mui
to da estrutura de proteção econômica, tarifária e cambial, existente
no pais, que corresponde a uma especie de "barreira externaI! ã entrada.
O ritmo de expansao e acumulação global desta estrutura e relátivamen-
te baixo e depende da taxa de crescimento geral da economia e, mais pa!
ticularmente da taxa de crescimento do emprego e dos salãrios urbanos.
Como tendência de longo prazo, a taxa interna de acumulação destas in-
dústrias, passado um patamar critico de urbanização, tende a baixar,d!
das a estrutura de consumo e distribuição de renda, e um ~umento progre!
sivo na agressividade da concorrência e do esforço de vendas. As margens
de lucro diferenciais tendem a ser máiores nas empresas estrangeiras,em
certas etapas de expansão. No entanto, as estrangeiras não tendem neces. -
sariamente a expulsar as nacionais, porque isso corresponderia a forçar
uma competição em preços, que rebaixaria as suas próprias margens de lu
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cro. Em etapas mais recentes, por problemas de expansao e modern1-
zaçao em seus paises de origem, tem-se verificado a entrada cres -
cente de filiais estrangeiras em setores tradicionais como o de
alimentos, procedendo-se a um tipo de oligopólio diferenciado, por
modificação acelerada dos hábitos de consumo e com associação de
capital em ca~eias de distribuição' nos principais mercados urbanos.

o oligopólio diferenciado concentra-
do, segundo a autora, engloba os ramos metalmecânicos, que afetam
de forma decisiva a taxa de crescimento industrial do pais, a dife
renciação da estrutura industrial e tambem a estrutura de consumo
urbano e a distribuição da renda. As filiais estrangeiras modernas
sao as empresas dominantes, particularmente nos setores de materi-
al elétrico e transporte. Há maior ritmo de crescimento da demanda
final e da taxa de acumulação, que leva a uma maior taxa de cresci
mento do emprego e dos salários. O potencial de acumulação não es-
tá determinado apenas pela taxa exõgena de crescimento da demanda
global, nem somente pela sua taxa interna de lucro. As empresas cre!
cem na frente da demanda, isto ê, possuem capacidade ociosa plane-
jada. Elas recorrem a uma diferenciação permanente de produtos.e,
portanto, a um grau de obsolescência acelerada de modelos. Recorrem
a esforço de vendas, para garantir sua participação relativa no me!
cado. As formas de incorporar novos consumidores passam em geral p!
lo endividamento progressivo das camadas medias urbanas e, portanto,
criam demanda de uma mane~ra diferente dos simples efeitos de enca-
deamento inter-industrial. A barreira ã entrada e o controle sobre
a expansão do mercado decorrem da diferenciação de produtos e nlveis
consid~rãveis de ca~aGidade subutilizada.Em perl0do de expansão ac!
lerada,com a ampliação da capacidade produtiva instalada,utilizam di

ferenciação de produtos e esforço d d t- -e ven as, a e a competiçao de pr!
ços, sempre que as margens brutas de lucro global não sejam afetadas.
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Se afetar o lucro, tim de competir com progresso ticnico redutor de
custos.

A autora afirma que a introdução de
novos produtos diferenciados ~ 'parte essencial da dinimica de acumu
lação de um oligopólio diferenciado. Seus objetivos são aumentar a
sua participação relativa no mercado. A estratigia de diferenciação
pode ocorrer de dois modos: a) diferenciação de produtos em linha
horizontal; b) diferenciação de mercado. Na primeira alternativa,em
geral os produtos são bens de demanda complementar, e pode ocorrer
certa competição em preços. A diferenciação de mercado se dã por
estrutura de consumo, isto ~, por tipos de consumidores e tambem
por fator espacial. Ambas as alternativas são decisivas para a es -
tratêgia de crescimento das empresas, permitindo competir de várias
formas, inclusive em preços, e deslocar competidores sem ameaçar a
posição 01igop6lica das demais empresas, nem baixar a margem de lu-
cro global.

Segundo a autora, para um dado merca-
do nacional, os limites de crescimento dinimi(o a um ritmo superior
ao da renda nacional estão dados pelos efeit0~ de ampliação de mer-
cado que se consegue obter por meio de propaganda, financiamento e
diferenciação do produto ate alcançar, para o conjunto das empresas
oligopõlicas, um consumo de massas ã escala do pais. Este correspo~
de a um certo minimo relativo de renda familiar, no nivel máximo de
endividamento para cada estrutura de consumo .. A partir dal a dife -
renciação de produto deixa de dar resultado e se alcança o máximo de
elasticidade das margens de lucro para cima. Começa então a competi
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çao seletiva em preços. Começa a produzir-se um "e pr of u nd aman t o " do
consumo que se manifesta por uma mudança acelerada de modelos, com
reposição e sucateamento cada vez mais intensos. Ao mesmo tempo, a
~ompetição em preços provoca quebras, fusões e concentração de em -
presas menores. Porem, antes que se manifestem as tendências ã es -
tagnação, surge a solução de conglomeração financeira e da aplicação
multisetorial e multinacional de lucros. O conglomerado permite uma
maior taxa de endividamento e de expansão das empresas, internali -
zando as economias externas geradas no conjunto dos setores. Corre~
ponde basicamente a uma estrutura flexlvel de apl icação de capital,
que se destina a distribuir riscos e buscar novas formas financei-
ras de igualação das taxas medias de lucro por blocos de capital.

Quanto ao oligopólio puro concentrado,
Conceição Tavares afirma que este correponde,na economia brasileira,
aos setores industriais de bens homogêneos de produção, como os in-
sumos bãsicos(cimento, papel, qu;mica bãsica, etc.) e equipamentos
pesados estandardizados. Nestes setores são decisivas as barreiras ã
entrada, por economias internas de escala, descontinuidade tecnolõ-
gica e volume de capital. Esta estrutura industrial não afeta a de-
manda final, via distribuição da tenda pessoal, porque a produção ê

intensiva em capital, com baixo coeficiente de mão de obra por uni-
dade de produto.

Em sintese, o que a autora nos coloca
e que o problema central da acumulação oligopõlica resiJe bo fato
de que a c omp e t í ç âo intercapitalista, nas economias industrializadas
como a brasileira, realiza-se pela introdução acelerada de progresso
tecnico, pela diferenciação da estrutura de consumo e a conquista de
novos mercados.
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Eduardo GUimarães(1981), ao examinar os
padrães de competição em diferentes estruturas industriais, partiu
das posslveis combinações entre dois meca~ismos de competição - pre -
ços e diferenciação de produto - e identificou quatro classes de in-
dãstrias: a) industria competitiva, onde eXiste competição por preço
~as não por diferenciação de produto; b) industria competitiva diferen
ciada, na qual há os dois mecanismos de competição: c) industria oli-
gopolista diferenciada ou oligopólio diferenciado, onde h~~competição
por diferenciação de produto, mas não por preço; d) indGstria oligop~
lista pura ou oligopólio homogêneo, onde não há nem competição por pr!
ço nem por diferenciação de produto.

Q autor considera que as indGstrias com-
petitivas sao aquelas em que não existem bar~eiras à·entrada de peque-
nos produtores; os produtores com custos mais elevados (as firmas mar-
ginais) são firmas pequenas e apresentam uma taxa de lucro nula ou ap!
nas ligeiramente superior a zero; as firmas marginais respondem por
uma parcela não-negligenciável da produção total da indGstria. Nestas
industrias, as variações de preços asseguram o equillbrio entre deman-
da e capacidade produtiva no contexto de flutuações clclicas, tanto ao
induzir variações na quantidade demandada, quanto ao expulsar do merca
do as f'tmas menos eficientes ou ao atrair rovos produtores.

Quahto às indGstrias oligopolistas,tanto
o oligopólio homogineo quanto o oligopõlio diferenciado, o autor as ca
racteriza por: existência de significativas barreiras ã entrada; exis-
tência de significativos diferenciais de custos, refletindo economias
de escala; os produtores com custos mais elevados(as firmas marginais)
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têm taxas de lucro sigmificativamente maiores que zero e apresentam
certa resistência financeira. Nessas industrias não tem lugar a co~
petição por preço, visto que os competidores podem responder a movl
mentos declinantes de preços, eliminando a possibilidade de expul _
sar firmas do mercado. As firmas reconhecem a sua interdependência
e aderem, por acordo tãcito ou explicito, a alguma fórmula de mark-
up. O preço não responde ao de s e qu t l Ibr í o entre oferta e dema nd a.,
Consequentemente, uma redução da demanda provocarã um declinjo nas
vendas e no grau de utilização da capacidade ao invés de uma queda
de pr~ço.

O oligopólio homogêneo, para o autor,
caracteriza-se pela existência de significativas economias de esca-
la de produção e distribuição. As vantagens derivadas das preferên-
cias dos consumidores pelos produtos de firmas distintas desempenham
papel pouco importante como barreira ã entrada. A competição por pre
ço e ineficaz como mecanismo de ajustamento entre oferta e demanda.

Antes de analisar as caracter1sticas
estruturais dos oligopólios diferenciados, E. Guimarães faz distin-
ção entre duas formas de modificação da linha de produtos de uma
firma: a) diferenciação de produto e b) diversificação das ativida-
des.

A diferenciação de produto, para o au
tor, correspohde ã introdução na linha de produtos de uma nova merca
daria que i substituta próxima de alguma outra previamente produzi-
da pela firma e que serã vendida em um dos mercados por ela supri-
dos.Dentro deste conceito, qualquer mudança nas caracter1sticas de



um produto, como uma modificação em sua especificação ou uma me-
lhewáa de qualidade, dá origem a um produto novo. A diferenciação
de produto abre a poss3~ilidade de uma nova forma de compettção
no interior da indústria, correspondendo a um esforço das firmas
para aumentar suas taxas de cr~~cimento, através da mais rápida
expansão do mercado ou do incremento ou defesa de suas participa-
ções nesse mercado.

o sucesso de uma diferenciação de
produto inovadol'a, segundo o autor, depende de que os ~onsumido -
res potenciais o considerem melhor do que os produtos existentes.
Nesse sentido, o ponto central refere-se aos criterios segundo os
quais o produto é avaliado por compradores potenciais. Desta forma,
há margem para que cada firma busque persuadir os consumidores p~
tenciais a atribuir importância às vantagens de seus produtos ver
sus seus competidores. Existe também a possibilidade de que as fir
mas adotem pol~ticas distintas de diferenciação de produto, com
vistas a atratr distintos segmentos do mercado.

o autor considera que a prática de
diferenciação de produto em uma indústria não e apenas uma questão
de opção, nem depende somente d~ capacidade inovadora das firmas.
Algumas caracteristicas dos prodlJtos e consumidores da indústria p~
recem cOlldicionar sua vocação para diferenciação de produto. As C!
racter;sticas tecnológicas e as funções básicas dos produtos, bem
como a natureza dos compradores potenciais são fatores cruciais que,
anteriormente a qualquer outra caracteristica da estrutura do mer-
cado, respondem pelos comportamentos distintos das firmas em rela-
çao a inovação de produtos. A diferenciação de produtos é uma for-
ma de reforçar as barreiras ~ entrada na industria e um mecanismo
de competição em complementação ou substituição i competição por
preço. A heterogeneidade dos produtos e a ênfase do esforço de ven
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da das ftrmas quanto ã especificidade de cada produto sugerem uma
maior lêaldade dos consumidores a tipos de produtos e marcas par-
ticulares. Mas a eficãcia,destes fatores, como barreiras ã entra-
da, é relativa porque as preferências e lealdade dos consumidores
podem ser superadas através do esforço de venda das firmas entran
teso Como mecanismo de competição, a prãtica da diferenciação de
prodato não acarreta o mesmo tipo de reação resultante de cortes
nos preças ou de intensificação dos esforças de venda. Nem sempre
e poss;vel imitar uma inovação de uma firma e, sobretudo, nem se~
pre e poss;vel imitã-la imediatamente. Portanto, um novo produto
nao implica a ameaça de uma retaliação imediata, propiciando -a
firma inovadora uma vantagem competitiva, se não permanente, pelo
menos temporãrfa. A1em disso, a introdução de um novo produto te~
de, pelo menos durante certo periodo, a conferir ã firma inovadora
lucros extraatdiriirios com caracter;sticas de lucros de monop6lio.

Quanto ao padrão de crescimecto das
firmas no oligop6lio diferenciado, o autor afirma que o crescime~
to da demanda não e, no caso do oligopólio diferenciado, uma va -
riãvêl exõgena, uma vez que, atraves da diferenciação de produto,
as firmas pod m afetar o ritmo de expansão do mercado. Neste con-
texto, requer-se o engajamento sistemãtico da firma em atividades
de Pesquisa & Desenvolvimento, para assegurar um fluxo de inovações
de-produto. Por outro lado, se existe uma tendência pa~a que o p~
tencial de crescimento da industria exceda o ritmo de expansão da
demanda a longo prazo, a eficãcia do processo de diferenciação de
produto pode ser limitada. A diferenciação de produto parece ser
mais eficaz em induzir um aumento temporãrio da demanda do que em
assegurar uma taxa de crescimento do mercado permanentemente mais
elevada. Portanto, não elimina a possibilidade de um excedente ctô
nico de acumulação interna nesta estrutura industrial.
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Com relação â co~petição por preço no
oligo~ôlio diferenciado, o autor afirma que, em alguns casos, e di-
flcil evitar a competição por preço, devido a: o carãter multidimen
sional da competição, que dificulta a obtenção de aeordos tãcitos;a
necessidade de uma nova rodaoo de decisões sobre preços cada vez que
um novo produto e introduzido no mercado; as diferenças entre os pr~
dutos que podem permitir variações de preços sem provocar retalia~ões.

Sobre a industria competitiva diferen-
ciada, o autor a caracteriza pelo fato de a competição por preço coe
xistir com a competição por diferenciação de produto e as firmas gra~
des serem capazes de aumentar suas participações no mercado atraves
de cortes de preço que nao podem ser acompanhados-pelos produtores
marginais, expulsando tais produtores da industria sem afetar signi-
ficativamente suas prôprias taxas de lucro. Quando o potencial de
crescimento da industria e superior ao ritmo de expansão da demanda,
as flr.ma~ intramarginais podem realizar seus potenciais de crescime~
to avançando sobre as parcelas de mercado de seus competidores e ex-
pulsando produtores marginais do mercaâd. Isto pode ser alcançado a-
traves de cortes de preços. aumento dos esforços de venda e intensi-
ficação da competição por diferenciação de produto.

A diversificação das atividades da fir
-ma e conceituada pelo autor como a inclusão de uma mercadoria que S!

ra vendida em um mercado no qual a firma ainda nao participa. A di-
versificação tem como objetivo bãsico superar o limite imposto ao
crescimento da firma pelo ritmo de expansão da demanda do seu merca-
do corrente. r, em princlpio, uma possibilidade aberta a qualquer fir
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ma,~desde que disponha dos recursos necessãrios para realizar in-
vestimentos em outra industria e de capacidade para superar bar -
re1ras i entrada. O sucesso do investimento em uma nova industria
depende de: 1) o acesso e a capacidade da firma para utilizar a
tecnologia associada ã nova atividade e sua eficiência em alcançar
custos competitivos; 2) a caRacidade da firma para conquistar c1i

entes no novo me~cado e superar poss;veis preferências pelos pro-
dutos das firmas existentes. A diversificação na direção de indus
trias competitivas e competitivas dfferenciadas encontra menores
obstáculos do que a entrada em mercados oligopolistas. Mas a di -
versificação na direção daquelas indôstrias pode ser desaco~selh!
da pela expectativa de uma taxa de lucro mais reduzida.

Guimarães cOBsidera que o padrão no!
mal de diversificação se caracteriza pelo movimento da firma dive!
sificante na direção de indústrias no interior de sua base tecnolõ
gica e/ou área de comercialização e na direção de indústrias vizi-
nhas do ponto de vista dessa base e/ou área. Nesse sentido, a base
tecnológica e a área de comercialização da ftrma definem seu hori-
zonte de diversificação. Quanto mais diversificada a firma, mais
amplo seu horizonte de diversificação e mais fãcil prosseguir nes-
se processo. Os obstáculos ã diversificação decorrentes da falta
de conhecimento tecnológico requerido pela nova atividade e da re-
duzida familiaridade com o padrão de competição do novo mercadd p~
dem ser superados atraves de aquisição ou fusão com uma firma elis
tente. O autor identifica dois tipos de fusão: a) a fusão diversi-
ficante, que permite superar as dificuldades de base tecnolõgica e
área de comercialização; b) a fusão interna, que corresponde ã a-
quisição de outro produtor em uma industria em que a firma jã ope-
ra, com o obdétivo de reduzir ou evitar um acrescimo da capacidade
instalada da ffindustria e, assim, amortecer a competição no mercado.
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o autor tambem identifica outra forma de
diversificação que e a "joint-venture": a associação de diversas firmas
para empreender atividades produtivas especificas. As firmas participa~
tes mantêm suas individualidades, restringindo-se a associação ao em
preendimento de determinadas atividades.

Em sintese, a contribuição de E. Guimarães
para este trabalho estã na sua anãlise da dinâmica de crescimento das
firmas industriais e dos padrões de competição em dois tipes de indústria:
a competitiva e a oligopõlica.

Estas questões serão incorporadas no esqu!
ma analitico que serã usado neste trabalho, para anãlise das estrategias
das empresas pesquisadas.
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CAPiTULO IV

ESTRATEGIA EMPRESARIAl~ ENFOQUE TRADICIONAL E VIS~O

ALTERNATIVA

Neste capitulo pretende-se estabele-
cer uma ripida evolução do pensamento de estratigia empresafial ati
a literatura mais recente, procurando sintetizar a matriz teórica
sobre a qual repousam os conceitos mais difundidos. Tambem pretende-
mas introduzir uma visão alternativa, com a qual iremos operar duran
te a ani11se das estratigias das empresas pesquisadas.

Em ensaio recente, C. Bertero(1982)
faz uma anãlise evolutiva da irea de estrategia empresarial. Segundo
o autor, a ãrea da administração designada por estratigia empresari-
al teve seu inicio com os primeiros cursos de administração empresa-
rial ensinados nos EUA nos principias deste seculo. Estes eram cur -
sos com abor~agem generalista, prãtica, voltada i solução de proble-
mas de administração geral das empresas. Desde então, a ãrea passou
por muitas mudanças, mas manteve seu carãter pra~mitico, posicionada
como preocupação tipica e distintiva da cupula empresarial, lidando
com assuntos como objetivos, mercados e produtqs, planos e maneiras
de 1mplementi-los.

Para compreensao da evolução das co~
cepçoes da area estratégica, Bertero considerou a obra recente de D.
Schendel e C. Hofer(1979). Fazendo um quadro evolutivo, estes auto-
res identificam três estãgios ou paradigmas. O primeiro foi o do
"paradigma pré-estrategico" utilizado desde o inicio do seculo ate a
decada de 60.
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Este paradigma teria correspondido
àquela fase do desenvolvimento empresarial em que as empresas pos~
suiam um só produto e seu crescimento estava baseado em um unico ne
gõcio, ou uma unica equaçao produto/mercado. O paradigma estava cen
trado no desenvolvimento de IIdiretrizesll que permitissem a coordena
çao e a integração das várias áreas funcionais da empresa. Era uma
fase pre-estrategica porque não se ·entrava no questionamento da es-
trategia da empresa, ou seja sua equação produto/mercado, seu meio
ambiente e o relacionamento entre linha de negócios e a realidade
exterior. O paradigma pre-estrategico se ocupava com aspectos oper!
cionais mais genericos, pressupondo que a estrategia estava correta
e devendo buscar caminhos para desenvolvê-la. Esse paradigma conti-
nua ainda sendo utilizado em muitos cursos e na orientação da pr~tl
ca administrativa de muitas empresas.

O segundo paradigma, segundo os au-
tores, e o da "e st r a t âq t a t n t c t a l :', que teve em A. Chandler Jr. a
figura desencadeadora, com a sua obra IIStrategy and Structurell(1962).

Para Chandler a estrategia coesiste na IIdeterminação dos objetivos e
das metas básicas da empresa a longo prazo e na adoção dos cursos
de ação e n~ alocação dos recursos .necess~~ios à consecução destes
objetivos.1I Havia, portanto, dois pontos de sustentação às posições de
Chandler: a formulação e a implementação da estrategia. Segundo Ber
tero, a contribuição de Chandler tambem está na demonstração do con
dicionamento que a estrutura organizacional sofre em função da es -
tratêgia adotada. r a escolha da estrategia que acabará por determi
nar o tipo de estrutura que a empresa adotará, sendo a estrutura vis
ta como instrumental, isto e, o conjunto de processos, recursos e
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alocações de tarefas a fim de implementar uma determinada estrategia.
Partindo do trabalho clãssico de Chandler, vãrios autores procuraram
analisar a relação estrategia-estrutura, ou a relação entre estrate-
gia externa e potencialidades internas. Como e o caso de Peter
Orucker, que faz a seguinte anãlise em seu livro IIAdministração de
Marketing:Analise, Planejamento e Controlell (1975):

"Es t ra t éq ia , isto e, as respostas às questões 110 que
e o nosso negócio, o que sera e o que deveria ser?1I -e
o que determina as finalidades da estrutura. ~ por co~
seguinte, determina quais as atividades bãsicas para ~
ma empresa ou instituição de serviços quaisquer. A es-
trutura eficaz e a que torna essas atividades bãsicas
aptas a funcionarem e desempenharem. Por sua vez, as !
tividades básicas são os elementos sustentado~es de u-
ma estrutura atuante.1I

E ainda:

liA estrutura organizacional segue a e s t r a t e ç i a e um
dos pontos de vista fundamentais que adquirimos nos ül
timos anos. Sem compreensão da missão, dos objetivn~ e
da estrategia da empresa, os administradores não logra
rão ser administradores, as organizações projetadas e
os encargos administrativos tornados produtivosll.

Alem de Chand1er e Drucker, outros
-autores discutiram os mesmos problemas. Um deles e H. Igor Ansoff,

com sua obra "Co r po ra t e Strategyll(1965), que e um texto c l â s s í co
na area de estrategia empresarial, ainda hoje muito utilizado nos
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cursos de Administração de Empresas. Faremos aqui uma sintese dos
principais conceitos com os quais Ansoff opera:

..a)conceito de empresa: uma organização social com
objetivos prôprios e motivada econômica e moneta-
riamente. A empresa possui objetivos econômicos e
sociais

b)ojetivo econômico da empresa: otimização da ta-
xa de retorno do capital prôpr~o empregado na em-
presa, a longo prazo. O padrão de rentabilidade e
a taxa de retorno sobre o investimento.

c)decisões estratégicas: aquelas relacionadas ao
ajustamento entre a empresa e o seu ecossjstema;
especificamente com a escolha do composto de prod~
tos e dos mercados.

d)componentes da estrateg;a:conjunto de produtos e
mercados, vetor de crescimento, vantagem competitl
va e sinergi~.

Ansoff preocupou-se com a anãlise
do processo de formulação de estrategias, identificando quatro e-
tapas em tal processo: a) formulação de objetivos e escolha de me
tas; b) avaliação interna da empresa e avaliação das oportunida -
des externas~ c) escolha entre estrategias de expansão e estrate-
gias de diversificação; d) definição dos componentes da estrategia.
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Outro autor foi K. Andrews, com sua
obra IIThe Concept of Corporate St r a t e qy " (1971). Este autor integra
o chamado grupo de Harvard, com os autores E. Learne, C. Christensen
e W. G u t h . S e g u n d o B e r t e r o, num t e x to am p 1a m e n teu til i z a do .pa r a o
ensino de Ilbusiness poljtyll nos EUA, os autores referidos definem
estrategia como 11 o padrão de objetivos, prop5sitos ou metas e pri~
cioais diretrizes e planos elaborados para o atingimento destas me-
tas, enunciadas de maneira a definir quais os neg5cios atuais e fu-

~ turos da empresa e que tipo de empresa existe ou virã a existir.1I

( 11B u s i n e s s p o 1 icy~_T e x t a n d C a s e s 11, 1 9 6 5 ). P a r a e s t e s a u to r e s, o s c o m
ponentes da estrategia seriam a oportunidade de mercado, recursos e
competências empresariais, valores pessoais e aspirações dos respa~
sãveis pela formulação estrategica e as obrigações reconhecidas e
aceitas para com segmentos da sociedade, alem dos acionistas ou pr~
prietãrios. O Grupo de Harvard foi que introduziu o problema de va-
lor.es e preferências individuais como componentes da estrategia e
que levantou a questão da moralidade de compatibilizar valores e pr~
ferências dos individuos formuladores da estrategia com as respons!
bilidades da empresa com a sociedade. Segundo Bertero, a doutrina
da respon~abilidade social da empresa e uma tentativa de manter o
espaço politico e social ocupado pela grande empresa, antes que ou-
tras organizações e instituições, especialmente o Estado, viessem a
ocupar o espaço.

Segundo 8ertero, o paradigma da lIe.!
trategia inicialll levou a grande ênfase na formulação da estrategia,
bem menos ã sua implementação e praticamente muito pouco ã avalia~ão
e controle estrategicos.
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o terceiro paradigma seria o da lIad
ministração estrategicall, que e formulado por Schendler e Hofer em
sua obra "St r a t e q í c Management:~ A New View of Business Po1icy and
P1anningll (1979). Estes autores definem administração estrategica
como ~um processo que trata das tarefas empresariais da organização,
do crescimento e da renovação organizacionais, e mais especificame~
te com o desenvolvimento e a utilização da estrategia que deverã
guiar as operações da organização.1I

Estes autores segundo Bertero,tam-
bem entendem estrategia a partir de seus componentes: objetivos,que
sao entendidos como adequações entre produtos e mercados; distinção
de competências e alocação de recursos; vantagem competitiva; siner
gia. O paradigma da administração estratégica fica mais claro quan-
do são apresentadas as tarefas consideradas t;picas da administra -
ção estrategica, que são: formulação de metas, anã1ise ambiental,fo!
mu1ação da est~ategia, sua avaliação e implementação e, ao final, o
controle estrategico.

R. Degen(1984), em seu e n s a io v s l a na
jdmento e o Sistema de Valores da Empresall, faz uma anãlise da evo-
lução do planejamento estratégico no âmbito das empresas, com maior
~nfase na administração estratégica. O autor afirma que a evolução
do planejamento se deu sem a preocupação de integrar as funções bã-
sicas da administração (planejar, organizar, motivar e controlar.)
Alguns autores como Drucker(IIThe Practice of Managementll, 1954),com
a administração por objetivos, e Chandler(1962), com a correlação
entre estratégia e estrutura, demonstraram,a depend~ncia entre ~s
funções bãsicas. Somente nos anos 70, surgiram tentativas efetivas
de integrar o planejamento com as outras funções. Galbraith e Na-
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thanson (IIStrategy Implementation - The Role of Structure and Processll
197-8) e Ansoff (IIStrategic Managementll,1979) publicaram os primeiros
livros sobre o assunto, enfocando a administração estrategica e a
questão da implementação da e s t r a t éq t a . Ansoff, em outra obra( 11 The
State of Practice in P1anning sys t ens "; 1979), (J1"ocurou ordenar 10g.1.
camente a evolução do planejamento ate a integração das funções bãsi
cas na administração estrategica~ G1uck, Kaufman e
Wal1eck, em recente ensaio(IIStrategic Management for Competitive Ad-
vantagell, HBR, 1980), introduziram o conceito de sistema de valores.
Estes autores definiram administração estrategica como: 110 sistema
de valores, capacidade de planejamento ou responsabilidades organiz~
cionais que acoplam o pensamento estrategico com a tomada de decisões
operacionais em todos os nlveis e atraves de todas as linhas de auto
ridade funcionais numa empresall. Segundo Degen, o sistema de valores,
compartilhado por todos os nlveis gerenciais, acop1a o pensamento es
trategico com as decisões operacionais no comprometimento de
o futuro.

criar

Degen, para melhor expor o conceito
de sistema de valores, destaca artigo da Businessweek (IICorporate
Cu1ture - The hard-to-change va1ues that spel1 sucess or f a t l u r e ",
out-1980): liA cultura pode ser a maior força da empresa quando for
consistente com a sua estrategia. Algumas das empresas mais bem su-
cedidas claramente demonstraram este fato ... Mas, a cultura que a
impede de enfrentar ameaças competitivas, ou de adaptar-se às muda~
ças econômicas ou sociais do ambiente, pode levã-la à estagnação,ou
ate mesmo ao desaparecimento, caso não faça um esforço consciente
de mu d a r ". Degen considera o desenvolvimento da cultura ou sistema
de valores como a orientação estrategica basica da empresa, estando
intimamente ligada ao comportamento gerencial.
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Segundo Degen, os autores·Gluck, Kauf
man e Walleck identificam quatro fases na evolução do planejamento em
presarial:

a) Planejamento financeiro: promove, dentro do sistema
de va10res da empresa, o cumprimento do orçamento.

b) Planejamento a longo prazo: promove a projeção do
futuro. Seu p~incipal problema i a não previsio de mu-
danças.

c) Planejamento estrategico: promove a definição da es
tratigia.

d) Administração estrategica: promove a criação do fu-
turo.

Degen considera que para cada rea1i-
dade empresaria1 hã uma metodologia de planejamento adequada. A maio
ria das pequenas e midias empresas podem utilizar somente o planeja-
mento financeiro. As grandes empresas com produto sem diferenciação
podem utilizar o planejamento a longo prazo. As empresas orientadas
para o mercado precisam recorrer ao planejamento estrategico. Quanto
i administração estrategica, o autor afirma que, teoricamente,toda~
as empresas podem evoluir para isto, apesar de não conhecer no Brasil
nenhuma empresa que o tenha feito completamente.
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A anãlise que acabamos de fazer
referente ã evolução do pensamento sobre estrategia empres!
rial põe em evidência os conceitos teóricos que alicerçam a visão
tradicional da literatura existente na ãrea. Para ficar mais claro
quais são estas concepções, procuraremos agora identificar como a
visão tradicional define os seguintes conceitos: empresa, objetivos
da empresa, mercado, estrategia, macroambiente ou ambiente externo
a empresa.

o ponto de partida e a constatação
de que a matriz teórica, que dá base ã literatura tradicional de
estrategia empresarial e tambem marketing, êja teoria econômica
neo-c1ãssica.

Os pilares da teoria neo-c1ãss1ca
sao os seguintes:

1- As necessidades, os desejos e as preferências de um
individuo não são produto do sistema de relações econôml
cas no qual se insere, mas são o produto de sua natureza
particular, de sua psicologia própria. Este e 9 conceito
do individuo abstrato.1I

2- O individuo(lIabstratoll) e o sujeito do ato de troca.
A ~e1ação de troca ê a expressa0 da necessidade do indi-
viduo e o principio da troca, em todas as suas formas pa~
ticu1ares, e a satisfação dessa necessidade. Desta forma,
o social ê reduzido ao indivlduo, ou melhor, o indivlduo
e o social.
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3- A troca, vista como a relação entre o indlviduo e
os objetos por ele desejados, é uma relação de escassez.
Assim, a troca e resultado da alocação de fatores escas-
sos entre desejos humanos alternativos.

4- O preço de uma mercadoria e determinado pela relação
(eQ4ilibrio? entre demanda e oferta. O preço de uma merca
doria e a expressão imediata do seu grau de escassez.

5- Teoria da demanda: é expressão direta da lei da uti-
lidade marginal decrescente. A demanda é determinada pe -
las necessidades dos indivlduos.

6- Os recursos sao escassos. Os fatores de produção sao
fíxos.

7- A firma é uma unidade técnica de produção que trans-
forma recursos escassos em mercadorias. A firma produz para
o mercado.

A partir destas concepçoe's, os auto
res tradicionais defimem empresa e sua função como:

"Organização orientada para a maximização da
eficiência, alcançando seus objetivos por meio
da produção e venda de belils e/ou serviços.1I
(Ansoff, 1965)
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"A empresa procura otimizar a eficiincia do
seu processo de conversão de recursos."
(Ansoff, 1965)

"A pedra fundamental da moderna sociedade
industrial ê um grande numero de organizações
cuja principal função ê o fornecimento de bens
e/ou serviços a seu ambiente."
(Ansoff, 1978)

liA empresa considerada como organização e-
conômica preocupa-se com a conversão dos ins~
mos obtidos do mercado de oferta em produtos
devolvidos ao mercado de demanda."
(Yoshihara, 1976)

liA empresa ê um tipo de empreendimento s~
cia1 e t r a vâs do qual se re íinem recursos vari!
dos para atingir determinados objetivos."
(Chiavenato, 1984)

liA empresa constitui um ponto de converge~
cia de inumeros fatores de produção, isto e,de
recursos produtivos."
(Chiavenato, 1984)

Quanto aos objetivos da empresa, a
literatura tradicional assim os define:
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" lucro, expansao, segurança e autonomia
são os objetivos genéricos principais que
as empresas procuram alcançar. Ate certo
ponto, o ~ucro assegura os tris outros obje
tivos. O lucro, segurança e autonomia sao
basicamente objetivos de sobrevivincia da
empresa, enquanto a expansão é um objetivo
de crescimento empresariil." (Chiavenato,1984)

liAs empresas constituem exemplos tipicos de
organizações lucrativas. Qualquer definição de
empresa deve considerar necessariamente o obj~
tivo de lucro. As empresas são orientad~s pa-
ra o lucro: embora o propósito final das empr!
sas seja produzir bens ou serviços, seu prop~
sito imediato é o lucro, isto e, retorno finan
céiro que excede o custo.1I

(Chiavenato, 1984)

IITpda organização tem objetivos estilisticos,
assim como objetivos de desempenho ...

Geralmente, presume-se que IImaximização de
lucro" se constitui na formulação mais geral
que se pode fazer dos objetivos de desempenho
de uma empresa.1I

(Ackoff, 1970)
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Em decorrência das concepçoes neo-
clássicas de que a "demanda e determinada pelas necessidades dos ;.!l

di IJ" duo s 11 e que 11 a f i rm a p r o d u z pa r a o m e r c a d o ", a s e n t ; da d e s 11 c o n
sumidor" e "m,ercado" passam a ser os imperativos da finalidade bá-
sica da empresa, isto e, a razão de ser da empresa i a "satisfação·
das necessidades do consumidor". A empresa "deve ajustar-se ao me.!:,
cado" como condição para sua "sobrevivência". Os objetivos da em -
presa passam a ser "criar um consumidor", "alcançar determinada pa.!:,
t ; c ; p a ç ã o d e m e r c a do 11, e t c. O c o n s um o e c c-n s i d e ra dou m f a t o r 11 e x ã -

ç e no ", fora do controle da empresa, como uma va r fâve l dada, sobre
a q~al a empresa exerce pouca ou nenhuma influência.

Os seguintes textos revelam esta a
bordagem:

IIsã existe uma definição vil ida para a
finalidade de uma empresa: criar um consu
midor. r ele que determina o que uma em -
presa i. t somente o consumidor, e a sua
disposição de pagar por uma mercadoria ou
por um serviço, que transforma recursos e
conômicos em riquezas, coisas em bens de
consumo .

. .. 0 que um consumidor acha que está
comprando e o que ele considera de valor
sao os fatores decisivos - determinam o
que uma empresa e, o que produz e se pro~

- 11perara ...
(Drucker, 1975)
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IIMudanças radicais num negócio podem ser
sugeridas por uma compreensão de porque, o~
de e quando as pessoas consomem e o que con
somem. 11
(Ackoff, 1970)

liA função essencial de Marketing e a de
interpretar e ambiente externo, de modo a
facilitar a alocação dos recursos escassos
da empresa. 11
(Boyd Jr. e Massey, 1978)

110 conceito de marketing e uma orientação
para o cliente, tendo como retaguarda o Mar-
keting integrado e por objetivo produzir sa-
tisfação ao cliente como a chave para o aten
dimento das metas organizacionais.1I

(Kot1er, 1965)

liAs empresas mais bem sucedidas sao sem -
pre aquelas que conseguem ajustar a sua ofer
ta a uma demanda ao menos potencialmente exis
tente.
~ .. Por mais poderosa que seja uma empresa em
termos da disponibilidade de recursos, inf1~
ência e imagem, ela sozinha não cria hãbitos
de consumo a partir da "e s ta c a z e ro ". O que
o consumidor não deseja, ele rejeita."
.( R. R ic h e r s , 1 982 )
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Com relação ã noçao de macroambien
te ou ambiente externo ã empresa, a literatura existente, princi -
palmente os livros de "Marketingll ou IIAdministração mercadolõgicall,
e t ambêm os de "Es t ra t êç í a Emp re s ar í e l ", e nf a t i za a necessidade de
a empresa "interpretar o ambiente externo", adaptar-se ao ambientell,
"co nh e c e r ve s v a r iâ ve í s exõgenas", "a va l i a r as ame e ç a s e as oportu-
nidades existentes no ambiente externo". O macroambiente e, em g!
r a l , entendi do como lias forças e i nsti tuições rel evantes que afe -
tam as transações entre a empresa e seus mercados, incluindo quatro
principais componentes - economia, tecnologia, polTtica publica e
cu l tur a ." (Kotler, 1965). A e s t r a t é q ia ou planejamento e s t r a t e q í co
assume a função de instrumento para "ne u t r a l t z a r as ame a ç a s " e "a -
proveitar as o po r t u n í d a de s ", Os seguintes textos revelam estas con
cepçoes:

11".0 funcionamento das empresa tem um carãter
relativista e circunstancial, dependendo das vari!
veis e forças que predominam naquele contexto, a
que chamaremos de ambiente. O ambiente varia cons
tantemente, oferecendo oportunidades, facilidades
e vantagens, que a empresa precisa aproveitar, i~
pondo dificuldades, ameaças e coações, que a em -
presa precisa evitar ou neutralizar, e oferecendo
contingências, que a empresa não pode prever, mas
que deve atender,"
(Chiavenato, 1984)
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liA estratégia empresar,ial é basicamente uma
atividade racional que envolve a identificação
das oportunidades e das ameaças do~ambiente on
de opera a empresa, bem como a avaliação das
forças e fraquezas da empresa, sua capacidade
atual ou potencial em se antecipar às necessi-
dades e demandas do mercadd ou em competir sob
condições de risco com os concorrentes."
(Chiavenato, 1984)

liA administração precisa prever mudanças na
estrutura de mercado, resultantes de mudanças
na economia; de mudanças na moda e no gosto; e
de manobras da concorrência. E a concorrência
deve ser sempre definida conforme o conceito
do cl iente, de qual produto ou serviço ele com
pra e, portanto, precisa incluir tanto a con -
corrência direta como a indireta".
(Drucker, 1975)

"Ameaça ambiental é um desafio apresentado
por uma tendência desfavorãvel ou por um dis-
túrbio especlfico no ambiente e que, na ausê~
cia de uma ação intencional de marketing, co~
duzirã ã estagnação ou à morte de uma empresa,
produto ou marca.1I

(Ko t 1 e r, 1 965 )

A perspectiva de anãlise das estra
tegias empresariais, que sera desenvolvida neste t~abalho, pressu-
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poe uma visão alternativa das questões ate aqui enfocadas. A nece!
sidade de uma visão alternativa do que seja empresa e estrategia
empresarial, por exemplo, surge da percepção de que a teoria tradi-
cional apresenta uma anãlise estãtica e a-histórica dos fenômenos e
conômicos, não incorporando os fatores endõgenos da dinâmica da e-
conomia capitalista. A incapacidade da teoria microeconômica ou
teoria neoclãssica da firma apreender os fatos reáis, descrever,e~
plicar e prever os fenômenos sócio-econômicos e politicos que inter
ferem no processo de gestão empresarial, é percebida pelos próprios
teóricos tradicionais. Ansoff, por exemplo, afirma:

11 a atual literatura sobre planejamento estra-
tegico oferece pouco esclarecimento sobre como enfre~
tar certas surptesas, como a recente crise do petró-
leo. Nesse sentido, os desafios, as ameaças e as OPO!
tunidades que as empresas têm enfrentado estão mudan
do e desen~olvendo-se num ritmo mais veloz do que a
compreensao do problema. E tudo indica que as coisas
continuarão assim. (Ansoff, Declerck, Hayes, 1976)

11 a teoria microeconômica da empresa nao e su-
ficientemente rica para explicar processos estrate -
gicos. Portanto, desde os primeiros dias de planeja-
mento e anãlise de estratégias, temos oferecido aos
administradores um rio, sem um corpo teórico que as-
segure que a ponte foi bem projetada e continuarã de
pé.1I (Ansoff, 1965)



-80-

F. Haselhoff, em seu ensaio "Novo
Paradigma para o Estudo das Metas Organizacionais" (1976), bbjeti.
vando ampliar as perspectivas teóricas e conceituais do planeja -
mento estrategico, traz uma interessante abordagem para estas que~
tões:

11 Ao tratar de problemas estrategicos dentro
. timu 1 asdas empresas, descobri a insuficiência de

teorias existentes. Ao usã-las, não podia fugir de
certa visão m [o pe sobre a qual se apoiava a real i-
dade organizacional. Pouco a pouco, fui-me conven-
cendo de que era muito mais necessãrio certo movi-
mento de ruptura. Pareceu-me que a principal preo-
cupação dessa ruptura conceitual deveria ser a teo
ria da formulação das metas organizacionais.

A ciência organizacional e uma ciência tanto de
artefatos humanos como da realidade humana; e tan-
to normativa como exploratória. Portanto, temos de
escapar do determinismo e de muitas teorias econô-

. d . d .1mlcas, neste campo, que tratam os mel0S e atln -
girmos certas metas pre-formuladas. De fato, tais
teorias só poderiam resolver o problema d~ efici -
encia. Como e o n s e quê nc t a da mudança social, muitas
organizações terminaram em serias crises d~ identi
dade com ~elação ao ambiente. Surgiu então o pro-
blema estrategico e tivemos de abandonar a maneira
evidente de produzir riqueza. A mudança e a compl!
ifdade do meio ambiente passaram a ser uma ameaça
como nunca foram antes; e as metas, predeterminadas
para sempre, formuladas anteriormente, passaram a
não ser mais um criterio fidedigno. A visão intui-
tiva daquilo que estã atrãs da palavra mãgica lucra
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tividade - um criterio mais amplo que o de eficiência e de viabi-
lidade - exigiu um novo conhecimento abrangente do trabalho das
empresas. As diversas teorias econômicas da firma não podiam ofe-
recer tal conhecimento, pois consideravam como algo evidente mui-
tas d e s ses operações .. ;lI

A nossa visão alternativa daCconce~
ção de estrategia empresarial tem como ponto de partida o concei-
to de empresa. Entendemos que a definição de empresa como "empree.!l
dimento" ou "organização social" que "transforma recursos escassos"
em "produtos para atender necessidades dos consumidores e da socie
dade" tem carãter mascarador, e pouco explicativa da realidade e
não consegue apreender a essência dos fenômenos da dinâmica da eco
nomia capitalista. Assim, neste trabalho, a empresa ê definida co-
mo o locus de acumulação de capital, ou seja, e uma unidade de au-
to-expansão de valor via produção. O conceito de produção ê consi-
deuado como o processo de reprodução e expansão do capital, como
formulado pela teoria econômica c1ãssica. Esta concepção difere es
sencialmente da teoria neoclãssica da firma.

Nina Shapiro, em seu ensaio II'The
Neoclassical Theory of the Firm" (1979), afirma que, dentro desta
concepçao, a empresa nao se ajusta a condições dadas de demanda e
produção, mas se esforça por um contlnuo aumento na sua taxa de ex
pansão. Em vez de se ajustar, tenta transpor todas as barreiras que

-, . -se cOntrapoem a sua expansao.
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Portanto, desta concepçao deriva o
objetivo intrlnseco de uma empresa, que e a acumulação e expansão
de capital. Como uma unidade de expansão de valor, a empresa ten-
ta continuamente aumentar sua margem de lucro bruto, que e a sua

-maior fonte dos fundos requeridos para expansao.

A demanda ou mercado deve ser con
ceituada como o produto das necessidades de expansão do capital das
empresas e nao das necessidades dos consumidores. Segundo Nina Sha
p ír o (1979) , a empresa tenta superar o 1 imite posto sobre sua ex -
pansão pela taxa de crescimento da demanda atraves de uma IIbata1ha

. comp e t t t t v a " com outras empresas, isto e, a t ra v é s da apropriação
de parcelas de mercado das outras empresas. As ações competitivas,
empreendidas nesta direção, podem ser a redução de preços, diferen
ciação de produtos, propaganda, novos produtos, etc .

. E. Guimarães (1981) tambem consid!
ra como ponto de partida o fato de que a empresa deve crescer e,no
seu entender, .a questão c e nt r a l e como a empresa IIse esforça cont.:!.
nuamente para encontrar escoadouros para sua pr0dução potencial,de
modo a assegurar a realização do potencial de ~escimento definido
pelo montante de fundos de que dispõe para investir.1I

Assim, no nosso entender, a deman-
da e"condicionada pelo montante global de investimentos que as em-
presas aplicam em um dado perlodo de tempo. Para tanto, partimos
da concepção Kaleckiana de que são o investimento (a acumulação de
capital) e o consumo dos capitalistas as variãveis fundamentais p~
ra explicar o nlvel global da renda, isto e, o volume de lucros~ o
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montante de salãrios e o n;vel global da produção.

A partir da formulação de que a em-
presa é um locus de acumulação de capital e seu carãter intr;nseco
é a busca da expansão, podemos definir estratégia empresarial como
a di r e ç ã o q·ue é da da ao seu c r e sc ime n to, ou me 1 ho r, a 1õ 9 ic a das
decisões de investimento da em~a, ou ainda, os critérios de alo
cação de~investimentos objetivando o crescimento. Portanto, estra-
te 9 ia em p re s a r i a 1 é e n t e n d j d a c om o ~ s t r a te 9 1. a d e c r e S c .i m e n t o da 7

~- 7

Para compreender a estrategia de
crescimento adotada pela empresa, devemos procurar conhecer os pa -
drões de competição das empresas e das industrias no contexto de u-
ma economia aberta. Isto e, conhecer os diferentes padrões de cres----
cimento associados às distintas estruturas de mercado, de modo a
apreender os elementos históricos condicionantes do processo de cres
cimento das empresas e as consequentes modificações dos mercados.Pa
ra tanto, utilizaremos o esquema ana li t i c o de E. Guimarães(1981),b,!
seado em uma taxo~omia das estruturas industriais que considera as
posslveis combinações entre dois meCanismos de competição: preço e
diferenciação de produto.---------

Tal opçao se baseia no seguinte co-
mentãrio feito por E. Guimarães:
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"Não se dispõe de um mc d e l o teõrico a daqua do
a anãlise do crescimento das firmas e industrias
em uma economia como a brasileira. A principal
dificuldade consiste no prôprio fato de que não
existe uma teoria geral do crescimento da firma
e da indãstria. Nó que diz respeito à literatu-
ra teôrica, predominam os modelos estãticos. Me1
mo aqueles trabalhos que não se atêm às hipôte-
ses da concorrência perfeita e ao esquema marg~
nalista, e tratam dos problemas da formação de
preços e'dos padrões de competição em mercados
o11gopolistas, não se libertam, em geral, da a-
borgagem estãtica.1I

Quanto ~ anãlise das alternativas de
e s t r a tê 9 i as d e c r e s c ime n to, ta m bem' usa r emos o r e f e r e n t ;a 1 te õ r i c o d e E.
Guimarães. Este autor considera que, para a empresa alcançar uma ma-
ior taxa de crescimento, ela pode escolher entre três objetivos es -
tratêgicos:

1- Acelerar a taxa de crescimento da demanda do
seu mercado corrente.
2- Aumentar sua participação em seu mercado cor
rente, absorvendo parte da demanda suprida por
seus competidores
3- Modificar sua linha de produtos e mover-se
para alêm de seu mercado corrente.
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Para tanto, serão analisadas três al-
ternativas de estratêgias bãsicas:

1 ) Estrategia de Preço
-r=": --- »>:

produto\\ 2) Estrategia de diferenciação de
---- -----

3 ) Esteategia de diversificação

No mesmo esquema de anãlise, tambe~
faremos uso da Teoria Kaleckiana do ciclo econômico e das interpre-
tações do ciclo na economia brasileira. Acreditamos que este corpo
teórico serã de extrema importância para compreensão da dinâmica da
economia brasileira e, portanto, da dinâmica de crescimento das indus
trias estrangeiras aqui instaladas.
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CAPITULO V

CONSIDERAÇOES METODOLOGICAS

1. Introdução

Segundo P. De Bruyne, em seu 1.2..
vro IIDinâmica da Pesquisa em Ciências Sociais", o carãter cienti-
fico de uma pesquisa ê o resultado de um processo cont;nuo de ru~
tura com as pre-noções do senso comum, com os conhecimentos vagos,
m;ticos ou ideológicos. Esta ruptura torna-se possive1 pela meto-
dologia, que é a lógica dos procedimentos cientificas em sua gen~
se e em seu desenvolvimento. O procedimento metodológico e visto
pelo autor como um processo transformador que, partindo de um pr.2..
meiro esboço do objeto, ainda totalmente imerso numa situação pr~
b1emâtica, deve substitui-lo progressivamente por uma imagem ao
mesmo tempo mais precisa e mais complexa, cujo funcionamento pod~
rã ser compreendido de maneira relativamente adequada.

A ciência nao é simplesmente o
prolongamento da visão espontânea do mundo, ou uma formulação um
pouco sofisticada do que se oferece ã percepção. Ela só consegue
fazer com que captemos os aspectos inéditos da realidade na medi-
da em que começa a substituir o campo perceptivo por um dom;nio
de objetos que ela constrói por seus próprios meios.

Segundo o referido autor, o
campo da prãtica metodológica estã estruturado a partir de quatro
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pólos: o pólo epistemológico, o pólo teórico, o pólo morfológico.
e o pólo técnico.

o pólo epistemológico e o da
produção do objeto cientifico, da explicitação das problemáticas
da pesquisa. O pólo teórico guia a elaboração das hipóteses e a
construção dos conceitos. O pólo morfológico enuncia as regras
de estruturação, de formação do objeto cientifico. O pólo técni-
co controla a coleta dos dados e os modos de investigação. A in-
teração desses diferentes pólos constitui o conjunto da prática
metodológica.

A metodologia aplicada ao pre-
sente estudo procurou seguir a estrutura dos quatro pólos metod~
lógicos sugeridos por De Bruyne, numa tentativa de assegurar um
caráter de cientificidade ã pesquisa sobre a realidade das empr!
sas que iremos realizar.

2. O Pólo Epistemológico

2.1. - A Problemática

De acordo com De Bruyne, o po-
lo epistemológico é a garantia da objetivação, isto é, da produ-
ção do objeto cientifico, e da explicitação da problemática da
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pesquisa. A problemitica ~ o que per~ite submeter a uma int1rrog!
ção sistemitica os aspectos da realidade postos em relação pela
questão que lhes ~ coloca~~. Assim, para o autor, o processo cien
tifico não vai dos dados ã teoria, mas parte de determinadas in -
formações, mediatizadas por uma problemitica, para uma formulação
epistemológica de problemas e, em seguida, desses problemas para
um corpo de hipóteses que forma a base de toda teorização.

A problemãtica, ou o conjunto
de problemas, que objetivamos investigar, decorre da consta~ação
de que as empresas realizam mudanças em suas estrat~gias de cre~
cimento durante as fa~es ciclicas da ,economia. Desta constatação
surgem virias questões pertinentes ã relação entre estrat~g~a e~
presar.ial e ciclo econômico. Algumas destas questões podem ser
colocadas da seguinte maneira:

1. A dinâmica de crescimento das empresas sofre alterações
em função da alternância das fases ciclicas da economia,

Iisto ~, fase de expansao e fase de contração?

2. Que mudanças sao realizadas nas estrat~gias de cresci -
mento das empresas nas fases ciclicas da economia?

3. Hi alterações na estrutura competitiva dos setores in -
dustriais e, portanto, nos padrões de competição ent~e
as empresas, em cada fase ciclica?
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4. Hã uma sincronia entre mudança de fase ciclica e mudança
estrategica das empresas?

5. A mudança de estrategia de crescimento e uma imposição
decorrente do ciclo da economia ou e uma opção, baseada
em decisões internas da empresa?

6. As diferenças de estrutura competitiva do setor industri
al (ind~stria competitiva ou oligop5Tica), posição comp!
titiva da empresa (lider(não lider) e portf51io de prod~
to (bens de conveniência ou durãveis) determinam a adoção
de diferentes estrategias nas fases ciclicas da economia?

7. As decisões de investimento, correspondentes as estrate-
gias de crescimento, são alteradas nas fases ciclicas em
função dos fatores: acumulação interna de capital, vari~
ções na taxa de lucro e no estoque de capital fixo, como~
afirma Kalecki?

8. Os investimentos realizados pelas empresas sao reduzidos
na fase recessiva da economia, e sao ampliados na fase
expansiva?

9. Na fase recessiva da economia, aumenta o grau de monopo-
lio, isto e, o dominio sobre o mercado, das empresas li-
deres, como afirma Kalecki?

10. As mudanças nas estrategias provocam mudanças nas estru-
turas organizacionais das empresas?
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o presente estudo, de carãter
exploratório, procur~ra examinar algumas destas questões e dar
respostas objetivas e vãlidas, a partir do estabelecimento das
relações de causalidade e pertinência entre os fenômenos.

2.2. O Processo Discursivo

Segundo De Bruyne, o pesquis~
dor em ciências sociais pode se utilizar dos seguintes processos
discursivos: fenomenologia, dialética, lógica hipotético-deduti-
va e quantificação.

o presente estudo procurara se
utilizar dos quatro processos discursivos com maior ênfase no me
todo hipotético-dedutivo. Este consiste na realização de observa
çoes, formulação da hipótese e uma dedução que reconduz a experi
ência para controlar a hipótese.

Pretendemos elaborar hipóteses
para tentar trazer uma resposta para o problema estudado e, em
seguida, iremos submetê-las a um controle empirico. Tal coloca -
çao ã prova consistirã em ver se a hipótese é corroborada por t~
dos os resultados significativos que for possivel reunir antes de
sua formulação, para depois derivar das hipósteses novas implic~
ções verificãveis e examinã-las ã luz de observações.
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2.3. Delimitação da ~rea de Estudo

o estudo concentrar-se-â na ana
1ise da dinâmica de crescimento e dos padrões de competição de
quatro subsidiârias brasileiras de empresas mu1tinacionais, a sa-
ber: Vo1kswagen, Souza Cruz, Nest1ê e Gessy Lever.

A seleção das empresas fãi base
ada nos seguintes fatores:

a) As quatro empresas têm grande representatividade nos
setores industriais em que estão inseridas, a nive1
de volume de vendas e investimentos.

b) Sendo empresas lideres em setores industriais oligo-
põ1icas, as suas decisões estratêgicas têm grande
reflexo sobre o padrão de acumulação do setor e so -
bre a economia brasileira como um todo

c) O fato de serem subsidiârias brasileiras de grandes
conglomerados industriais mu1tinacionais de origem
europêia,possibiíitarâ uma anâ1ise das relações entre
a economia brasileira e a economia mundial

d) A diversidade das linhas de produto possibilitarâ u-
ma maior amplitude de anâl ise das relações de causa
e efeito entre as fases ciclicas e os vârios setores
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industriais.

e) A existê~cia de informações e dados publicados sobre estas
empresas

Quanto ã delimitação espacial
e temporal, o estudo concentrar-se-ã no periodo entre os anos
de 1964 a 1983, subdividindo-se nas quatro fases ciclicas da e-
conomia brasileira, a saber:

a) 1964 a 1967 - fase de desaceleração
b) 1968 a 1973 - fase de expansao
c) 1974 a 1980 - fase de desaceleração
d) 1981 a 1983 - fase de recessao

Os dados coletados sobre as
empresas se restringirão ã sua atuação no pais, em âmbito naci
onal, durante o periodo acima mencionado. Os dados quantitati-
vos de desempenho econômico das empresas serão os resultados ~
gregados da empresa no pais, sem subdivisões de ordem regional.

3. O Pôlo Teórico

3.1. As Hipóteses Básicas

Segundo De Bruyne, o pólo teó
rico e o lugar da formulação sistemãtica dos objetos cientifi-
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cos; propoe regras de interpretação dos fatos, de especificação
e definição das soluções provisoriamente dadas as problemáticas.
r o lugar da conceitualização.

A teoria funda um corpo de hi-
póteses metodicamente construido versando ã prova experimental,
isto ê, visando ao confronto com a realidade das informações re-
colhidas. A natureza da hipótese num sistema cientifico ê conje-
tural: a hipótese-conjetura ê um enunciado do qual nao se sabe
ainda se ê verdadeiro ou falso, mas calcula-se que o acontecimen
to, a experiência ou observação, pode rã decidir.

Portanto, no presente trabalho,
as hipóteses foram elaboradas com o caráter de serem soluções pr~
visórias para o conjunto de problemas previamente formulado, sol~
ções estas que deverão ser confrontadas com as teorias existentes
e com os dados emp;ricos a serem coletados pela pesquisa. As hip~
teses ora formuladas são suposições objetivas, feitas na tentati-
va de explicar um conjunto de dados observados, que:servem para
preencher lacunas que ficam em nosso conhecimento pela observação.
Terão a função de guias na busca de informações para verificar a
validade destas explicações.

As hipoteses bãsicas que norte-
ara0 a pesquisa sao as segúintes:
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Hipótese 1:

De um modo geral, nas fases recessivas do ciclo econo
mico, as indústrias de bens de consumo apresentam ta-
xas reais negativas de crescimento dos investimentos
em atividades novas e correntes, devido a uma contra-
ção da demanda global, sendo este o único meio de so
breviver ã crrse.

Hipótese 2:

As mudanças de estrategia de crescimento nas diferen-
tes fases c;clicas são determinadas pelos movimentos
de expansão ou contração tanto da demanda corrente
quanto da capacidade de investimento das indústrias de
bens de consumo.

Hipótese 3:

As diferenças de estrutura competitiva do setor indus-
': ial (oligopólio competitivo ou diferenciado) e de'
portfólio de produto(bens de conveniência ou durãveis)
determinam diferenças na estrategia adotada nas fases
c;clicas da economia.
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3.2. As Definições Operacionais

Os conceitos operacionais a
serem utilizados neste estudo sao os seguintes:

1. Fase de expansao do ciclo econômico: per;odo de cres-
cimento continuo do Produto Interno Bruto, a .taxas anuais
positivas e crescentes, com expansão do volume global de
investimentos.

2. Fase de desaceleração do ciclo: per;odo de crescimento
do Produto Interno Bruto, a taxas anuais positivas decre~
centes e inferiores às do per;odo expansivo, havendo redu
ção do volume global de investimentos.

3. Fase de recessao do ciclo: per;odo de crescimento nulo
ou negativo do Produto interno Bruto, que sucede as fases
de expansao e desaceleração, havendo queda no volume glo-
bal de investimentos.

4. Estrat~gia de Crescimento~.a lôgica das decisões de
investimento das empresas, em direção ao objetivo de ex-
pansão e acumulação de capital

5. Diferenciação de Produto: introdução na linha de prod~
to de uma nova mercadoria que e substituta prôxima
de alguma outra previamente produzida pela empresa
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6. Diversificação: ihtrodução na linha de produto de uma
nova mercadoria que nao e substituta próxima de alguma ou
tra previamente produzi~~ pela empresa, e que se dirige a
um outro mercado

7. Base Tecnológica: tipo de atividade produtiva que em -
prega mãquinas, processos, capacitações e matérias-primas
complementares e associadas no processo de produção

8. ~rea de Comercialização: grupos de clientes atuais da
empresa, aos quais são dirigidos os esforços de vendas,
propaganda e distribuição

9. Mercado: demanda por um grupo de mercadorias substitu-
tas próximas entre si.

lO. Oligopólio Diferenciado: grupo reduzido de empresas
que exercem controle sobre a oferta, onde predomina a com
petição por diferenciação de produto.

11. Oligopólio Competitiv~: onde o grau de concentração e
conômica não é suficiente para controlar a oferta, e onde
predomina a competição per preço e, tambem, por diferenci
ação de produto.

12. Setor Industrial: grupo de empresas industriais enga-
jadas na produção de mercadorias substitutas próximas en-
tre si, fornecidas ao mesmo mercado
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13. Barreiras i entrada: dificuldade, de diferentes nlv~is,
ao ingresso de um novo produtor em determinado mercado.

4. O Pólo Morfológico

Segundo De Bruyne, o pólo mor-
fológico enuncia as regras de estruturação, de formação do obje-
to cientifico. Tambem suscita diversos quadros de análise para
ordenação dos elementos constitutivos dos objetos cientlficos: a
tipologia, o tipo ideal, o sistema, os modelos estruturais.

O autor énfatiza a importância
dos aspectos morfológicos de exposição, causação e objetivação
para a estruturação do objeto de investigação cientifica.

A exposição deve~ser metódica
e ter um rigor de estilo cognitivo, de modo a possibilitar a
articulação significativa do sentido. O modo de expressão adqul
re extrema relevância no desenvolvimento da dissertação porque
e frequentemente um correlato do modo de reflexão. Ao modo de
exposição exige-se coerência interna, coerência semântica, sin-
tática, pragmática e estilistica.



-98-

A causaçao e a operaçao que
permite que os acontecimentos, situações ou fatos aconteçam
sob certas condições +eóricas determinadas. Trata-se de pers~
guir a consistêQcia lógica e a coerência semântica, isto e,
distinguir as causas de seus efeitos, estabelecer conexões de
diferentes tipos entre os fenômenos.

A objetivação ê a terceira
caracteristica morfológica de grande relevância. Significa a
colocação em evidência de uma forma, a especificação de uma
rede de relações, delimitando um conjunto que tem um sentido
e que oferece ã análise intelectual um ponto de apoio.

As quatro principais espe~
cies de quadros de análise enfocadas pelo autor são: as tipo-
logias, os tipos ideais, os sistemas e os modelos estruturais.
Dentre estes, no desenvolvimento da dissertação utilizaremos
a análise sistemática, porque esta permite tanto o estudo das
estruturas que formam a base de um sistema quanto o dos pro _
cessos que nele se de3envolvem e que mudam ou mantêm o estado
de suas estruturas; e'~ permite uma análise sincrônica ou dia
crônica. A intenção ê de globalizar, isto ê, estudar os fenô-
menos econômicos e sociais levando em conta seu contexto, a _
centuando o todo, e não considerando os fatos singulares numa
perspectiva atomista. Analisaremos os microfenômenos, aqueles
circunscritos ã realidade de cada empresa, dentro dos macrofe
nômenos econômicos, para detectar as relações causais e signl
fi cantes entre eles.



-99-

5. O Põ10 Técnico

5.1. Os Modos de Irlvestigação

O Põ10 Técnico controla a coleta
de dados e os modos de investigação. Estes u1timos indicam escolhas
prãticas pelas quais os pesquisadores optam por um tipo particular
de encontro com os fatos empiricos. De acordo com De Bruyne, hã qu~
tro modos de investigação: estudo de caso, anâ1ise comparativa ex
perimentação e simulação.

Pretendemos utilizar o estudo de
caso e o estudo comparativo. Segundo De Bruyne, o estudo de caso,ou
estudo em profundidade de casos particulares, é fundado numa anâli-
se intensiva, empreendida numa unica ou em algumas organizações re-
ais. Segundo este autor, os estudos de 'caso rigorosos não devem se
limitar a uma descrição, por mais documentada que seja, mas apoiar-
se em conceitos e hipõteses. Devem ser guiados por um esquema teõrl
co que serve de principio diretor para a coleta de dados. E este se
ra o modo de investigação que procuraremos empreender, dentro do
carâter de exploração, tentando descobrir problemâticas e hipõteses
novas, abrindo caminho para estudos posteriores.

o estudo comparativo, por sua vez,
permite nao sõ a ultrapassagem da unicidade, mas também a evidencia
çao de regularidades ou de constantes entre vârias organizações cu-
jas semelhanças e déssemelhanças são analisadas. A comparaçao, me-
lhor do que o estudo de um caso unico, pode fornecer os meios para
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uma verificação e ajudar a especificar sob que condições as re1a
ções se verificaram. Desta forma, a análise comparativa a ser
empreendida será de ~atureza qualitativa e quantitativa, sincrô-
nica e diacrônica, sem objetivar a construção de tipo10gias.

5.2. Fontes de Dados

As fontes de dados a serem uti-
1izados sao as seguintes:

a) Dados quantitativos do desempenho da economia brasileira.

Para caracterização dos quatro
per;odos do ciclo econômico, iremos coletar os dados quantitati-
vos.re1ativos ao desempenho da economia no per;odo de 1964 a
1983, que são: a inflação anual, o crescimento do PIS e a taxa de
investimento global. Estes dados serão obtidos atraves das publi-
cações oficiais da FGV.

Estes ;ndices macro-econômicos
objetivarão de~onstrar as quatro fases c;c1icas da economia bra-
sileira e, alem disso, serao uteis como parâmetro para avaliação
do desempenho das empresas a serem analisadas.
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b) Dados quantitativos do desempenho das empresas.

Serão obtidos os seguintes da
dos:

a) No perTodo 1964 a 1983, crescimento anual das vendas (em
unidades de produtos) para o mercado interno

b) Participação de mercado das principais linhas de produto
das empresas

c) Dados de Vendas LTquidas, Patrim5ni~ LTquido, Lucro Oper!
cional, Ativo Total e Ativo Fixo das empresas

As fontes de informações serao
as seguintes:

a) Publicações como "Quem e Quem"; "Maiores e Melhores";"Co.!!.
juntura Econ5mica"; "Balanço Anual"; Revistas "Ex ame ".
IIPropagandall,IIMarketingll

; Jornais IIGazeta Mercantilll
, IIFo

< , lha de São Pauloll
; 110 Estado de São Pauloll

b) Informações publicadas pelas Associações das respectivas
industrias, sindicatos patronais

IOllO ",n DECKER
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c) Informações de relatórios de institutos de pesquisa:
Nielsen, Leda, Sercin, Arquivo de Propaganda, IPSA.

As informações serao obtidas
atraves de:

a) Levantamentos de declarações dos executivos das empresas
em jornais e revistas

b) Balanços e Demonstrativos de Lucros e Perdas das empresas

c) Anãlise das empresas feitas por jornais e revistas
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CAPITULO VI

AN~LISE DAS ESTRATtGIAS DE CRESCIMENTO DAS EMPRESAS PESQUISADAS

1. As Estrategias de Crescimento da Volkswagen
A análise das estratégias do Grupo

Volkswagen no Brasil enfatizará a sua subsidiária integral~
Volkswagen do Brasil S/A, responsável pela maior parte de seus
negõcios no pais.

o Grupo Volkswagen começou suas
atividades no Brasil em 1953, realizando a montagem de carros
a partir de componentes jmportados da matriz alemi. Quatro a-
nos depois, em 1957, fabricava o primeiro carro, com 40% de
componentes nacionais. Em 1951, inaugurou a sua fábrica de são
Bernardo do Campo(Sio Paulo).

No período de 1953 a 1961, corres-
pondente ã fase de expansao do ciclo da economia brasileira, a
empresa fez inversões de capital na amp1iaçio de sua capacida-
de produtiva, com o objetivo de atender ao ritmo de crescimen-
to da 'demanda. Os investimentos foram realizados na ampliaçio
da área construída, importaçio de máquinas, equipamentos e
ferramentas especiais. Com o constante processo de racionaliz~
çao da produçio, aumento de produtividade e economias de esca-
la, os preços sofriam relativo barateamento, na medida em que
a empresa repassava parte das economias de custo, de modo a am
pliar a penetraçio de mercado.
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No periodo de 1962 a 1967, de desac~
leração do crescimento da economia, a industria automobilistica
tambem enfrentou retração na demanda. Em 1963, a produção da in-
dustria apresentou queda de -8,8%. Nos anos seguintes, as taxas
de crescimento da produção foram reduzidas: 5,0% em 1964; 1,3%
em 1965; 21,0% em 1966; 0,3% em 1967.

A Volkswagen (VWB) apresentou taxas
de crescimento da produção e das vendas superiores às do setor.
Naquela epoca, a estrategia de expansão da VWB consistia na am-
pliação de sua capacidade produtiva e na evolução tecnica de
seus produtos. Segundo a empresa, o seu objetivo estrategico era
110 constante aperfeiçoamento dos seus carros, atingindo o mais
alto padrão de qualidade, eficiincia e economiall

• Fazia parte
desta estrategia a nacionalização dos componentes de seus veicu-
los, a ampliação da rede de vendas e assistência tecnica e a re-
novação de modelos. Nesta direção, foi lançado, em 1962, o mode-
lo Karmann Ghia, e, em 1965, o modelo popular do Sedan, chamado
IIPe de Boill

• Este ultimo não alcançou bons resultados de vendas.

Naquele periodo, a VWB realizou a
primeira mudança significativa em sua estrutura organizacional:
foram criadas as Diretorias de Produção, de Vendas e de Compras,
refletindo a importância estrategica que estas funções tinham p~
ra a empresa a partir daquele momento.

Em 1965, a empresa deu inicio à sua
estrategia de diversificação, pela via da integração vertical,ao
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adquirir participação acionãria na Forjaria São Bernardo S/A,
produtora de peças forjadas para a indústria automobi1istica.

Ao final da fase de desaceleração
da economia, em 1967, houve modificações na estrutura competi
tiva do setor, com o aumento da concentração, a partir da fu-
sao entre empresas nacionais e estrangeiras. A Chrys1er adqui
riu a Simca, a Ford adquiriu a Wi11ys e a VWB absorveu a
Vemag S/A. Estas fusõesl refletiam as mudanças ocorridas na
estrutura de mercado e nos padrões de competição, durante o
periodo de desaceleração do ritmo de crescimento da economia
do pais. A mudança na estrutura da demanda, decorrente da co~
centração de renda, gerou o aumento das vendas de veicu10s ma
is sofisticados, de preços elevados, ~irigidos as camadas de
maior poder aquisitivo. A expectativa era que os carros de ti
po medio, de maior"preço, teriam participação crescente na de
manda.

Segundo E. Guimarães(198l), estas
fusões, por ele chamadas de fusões internas, correspondente a
aquisição de outro produtor em uma das indústrias em que a
empresa jã opera, tem como único objetivo promover a redução
ou evitar um acrescimo da capacidade instalada da indústria e,
assim, amortecer a competição no mercado.

A VWB procurou adequar sua estra-
tegia de difer~nciação de produto i mudança na estrutura da
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demanda. Naquele ano, realizou inovações tecnológicas em seus
produtos, com a introdução de motores de maior potência. Fo -
ram lançados os modelos VW 1300, Karmann Ghia 1500, Kombi 1500
e Pick-up.

Quanto ã estratégia de preços, de~
de 1965, o setor tinha seus preços controlados pelo Governo.
As empresas eram estimuladas, através de incentivos fiscais, a
aumentar seus preços abaixo da inflação. Em 1967, houve mudan-
ça na po1itica: as alterações de preço eram submetidas previa-
mente ao Governo, devendo ser comprovadas com aumentos de cus-
tos, Segundo a VWB, "0 método aplicado no ano passado(1967),r!
1acionado a correção dos preços com o ritmo de inflação, perm~
tiu ã indústria a flexibilidade necessãria ã retomada do ritmo.
de expansão, jã que se tornou menos difici1 incorporar nos
preços os aumentos dos custos de produção".

No periodo de 1968 a 1973, do "mi-
1agre brasileiro", a produção da indústria automobilistica a -
presentou as seguintes taxas de crescimento: 24% em 1968; 26%
em 1969; 18% em 1970: 23% em 1971; 19% em 1972; 20% em 1973.

A estratégia de expansao da VWB
estava baseada na ampliação de sua capacidade produtiva e na
diferenciação de produto. Foram investidos recursos na amp1ia-
çao das instalações industriais, aquisição de novos equipamen-
tos e modernização dos processos industriais.
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Dentro da sua estrategia de difere~
ciação, foram lançados 9 modelos: VW-1600, VW-1600 Variant, VW-
1500, VW-1600 TL, Karmann-Ghia 1600 TC, VW-1600 TL 4 portas,
SP1, SP2 e VW-1600 Brasilia. A empresa objetivava, com estes lan
çamentos, conquistar significativa posição competitiva no seg-
mento de carros medios, de maior preço, dirigido às camadas de
maior poder aquisitivo. Adicionalmente, a cada ano, a VWB reali
zava atualizações estilisticas nos modelos tradicionais de sua
linha. Com o lançamento, em 1973, do modelo VW Brasrlia, a VWB
realizou mudança significativa em sua estrategia de diferencia-
çao de produto: passou a lançar produtos projetados nacionalmen
te, enquanto anteriormente realizava adaptações nos modelos pr~
jetados pela matriz. Este modelo alcançou volumes de vendas si~
nificativos durante sete anos consecutivos, enquanto outros mo-
delos foram logo retirados do mercado(VW TL, K. Ghia TC, SPl e
SP2).

A estrategia de preços praticada ne~
te periodo pela industria e pela VWB foi condicionada pela poli
tica de controle de preços. As alterações de preço deveriam ser
previamente submetidas e aprovadas pelo Governo, devendo as em-
presas comprovar os aumentos de custos.

Após 1968, houve mudança nos padrões
de competição da industria, visto que os fabricantes americanos
(Ford, GM, Chrysler) intensificar~m seus investimentos no merca
do brasileiro, na medida em que nos seus mercados domesticos en
frentavam taxas reduzidas de crescimento e no mercado internac;
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onal sofriam o aumento da concorrência dos carros japoneses. Con
sequentemente, a competição foi intensificada com a maior oferta
de modelos, refletindo a competição por meio de diferenciação de
produto praticada pelas empresas.

A estratégia de crescimento a-
dotada pela VWB neste periodo, com base no lançamento de novos
modelos e barateamento relativo de preços, apresentou resultados
favorãveis, com taxas significativas de crescimento das vendas e
ganhos de participação de mercado. O presidente da empresa fazia
a seguinte afirmação a este respeito: lia capacidade de absorção
do mercado tem sido maior que a nossa capacidade de adaptação às
solicitações ... O êxito comercial na ind~stria automobilistica
depende menos da agressividade de vendas do fabricante e de sua
revenda e mais da aceitação natural e não-forçada do mercado".

Também neste periodo, a VWB i-
niciou a exportação de seus ve;culos, montados e desmontados(CKD-
Completely Knocked Down). A exportação de unidades desmontadas
~CKD) objetivava estabelecer um vinculo com o pais importador, ~
través da criação de empregos. Segundo o presidente da empresa:
Ilessa é a grande vantagem que levamos sobre os japoneses. Eles 56
são fortes produzindo o carro inteiro no Japão".

A empresa prosseguiu com a es-
tratégia de integração de suas atividades, fundando empresas au-
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xiliares de vendas: criou a Oistrivolks, para captação de recur
sos para os financiamentos de velculos VW feitos pela Finanvol-
ks(fundada em 1956); fundou a Trans-Trading, para atuar na im -
portação e exportação de vãrias linhas de produto, através da
organização mundial Volkswagen.

No p~riodo de 1974 a 1980, de
sesaceleração do ritmo de crescimento da economia, a produção da
industria automobilistica apresentou as seguintes taxas de cre~
cimento: 21% em 1974; 3% em 1975; 5% em 1976; (7%) em 1977; 16%
em 1978; 6% em 1979; 4% em 1980.

Em 1974, com base na crise do
petrôleo, a empresa jã previa futuras mudanças na economia e
nas condições de mercado do setor: lia estrutura da demanda pod!
rã modificar-se, com a gradativa diminuição dos subsidios gove!
namentais ao petrôleo, recaindo a preferência sobre os veiculos
mais econômicosll.

Neste perl0do, a retração do
mercado e o acirramento da concorrência, ao gerarem mudanças no
perfil da demanda e na estrutura de mercado, determinaram muda~
ças nas estratégias de crescimento e nos padrões de competição.

Nos anos de 1974/75, a VWB,
por possuir uma linha de modelos nos segmentos de preço médio e in
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ferior, melhorou sua posição competitiva, aumentando sua parti
cipação de mercado de 51,0% para 54,0%. Em 1976, a Fiat iniciou
sua produção. Seus carros, voltados para os segmentos pequenos
e medios,'de preços inferiores, alcançaram boa aceitação,faze~
do com que a empresa, após três anos, alcançasse 11,2% de par-
ticipação de mercado, em 1979. A VWB foi a que mais perdeu pa!
ticipação de mercado, com o crescimento da Fiat: caiu de 54,0%
para 42,4% em 1980. Os outros fabricantes não sofreram perdas
significativas, em função de seus modelos competirem nos seg-
mentos medios e superiores do mercado, de veiculos mais sofis-
ticados e mais caros.

A estrategia de diferenciação de
p ro du to d a V W B 1 e vou ao 1 a n ç am e n to d e 9 mo d e los em vá r ia s ver -
sões: Passat 2 e 4 portas, Sedan 1600S, Kombi 1600, Brasilia 4
portas, Passat TS, Variant 11, Passat LSE, Passat a álcool ,Gol
1300 e 1600 a gasolina e álcool. Por sua vez, foram retirados
dom e rc a do o s s eg u in te s mo d e los: V W 1 6 O O 1 ~ S ,V 'vJ 1 6 O O T L 2 po r tas
e Karmann-Ghia 1600 Te. O desenvolvimento de novos produtos era
orientado para uaperfeiçoamento tecnico em todos os modelos
destinados a melhorar a perfomance com maior economia de com-
bustivel, segurança e confortoU.

Em 1977, em consonância com a impo!
tância estrategica da ãrea de desenvolvimento de produto, a
empresa realizou mudança em sua estrutura organizacional: foi
criada a Diretoria de Pesquisa & Desenvolvimento. Tal mudança
reflete a ênfase estrategica dada ao desenvolvimento tecnolõg~
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gico dos produtos, especialmente no que se refere ã economia
de combustiveis, com programas de aumento de performance dos
motores ã gasolina e a substituição destes por motores a ãl-
cool. Naquele ano, cerca de 800 funcionãrios ocupavam-se da
criação e desenvolvimento de veiculas novos, como do aperfel
çoamento dos motores refrigerados a ar, responsabilidade que,
dentro da Organização Mundial Volkswagen, passava para a
VWB. Como resultado desses investimentos, a VWB lançou seus
primeiros carros a ãlcool em 1979.

Alem da pesquisa de motores movi
dos ã base de energias alternativas e de sistemas de contro-
le da poluição ambiente, o desenvolvimento tecno15gico do
setor adquiria novas direções, como reflexo da estrategia de
internacionalização da produção adotada pelos conglomerados
multinacionais no âmbito da competição mundial intercapitali~
ta.

Com a penetração no mercado in-
ternacional dos veiculas japoneses, produzidos com grandes
economias de escala e vendidos com preços inferiores, as in-
dústrias europeias e americanas adotaram estrategias tecnol~
gicas visando a redução de custos e ganhos de economias de
escala. Neste sentido, a Volkswagenwerk AG, da Alemanha,
transferiu para a Volkswagen do Brasil a responsabilidade de
projetar e construir carros mais resistentes e menos sofisti
cados, mais adequados às necessidades dos mercados do Tercei
ro Mundo. Além disso, a partir da necessidade de concorrer
com a grande economia de escala dos japoneses, surgiu no ini
cio da década de 70 o conceito de IIfamilia de automóveisll

, o
qual pressupõe a possibilidade de lançamento de diversas ver
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soes dó mesmo modelo a partir de uma mesma base mecânica e com
minimas modificações na carroçaria. O lançamento do modelo Ge1,
em 1980, pela VWB, resultou desta estrategia. Segundo o presi-
dente da empresa, "eu precisava de um modelo que me permitisse
concorrer com os japoneses no mercado internacional, e isto a
Brasl1ia, infelizmente, não me dava". Uma das funções princip!
is do modelo Gol, a medio prazo, era substituir a Brasllia nos
palses que na epoca a importavam em unidades desmontadas. Dal
foi feita a opção pelo motor a ar para equipar o Gol. Segundo
o presidente da empresa, "como esses palses exigem um lndide ml
nimo de nacionalização, se colocássemos o motor do Passat no
Gol, esses palses teriam dificuldade para continuar mantendo um
Tn d i c e mlnimo de nacionalização".

Ainda como parte da nova estrategia
tecnológica e de diferenciação de produto da VWB, em 1979, hou
ve nova mudança na estrutura organizacional, com a criação da
Diretoria de Controle de Qualidade. Segundo a empresa, lia VWB
está convencida de que no futuro, com o acirramento da concor-
rência, a qualidade participar:â como elemento fundamental no
sucesso da empresa a longo prazoll•

Dentro da estrategia de diversifi-
caça0 de suas atividades, a VWB fundou a empresa Cia. Vale do
Rio Cristalino, para realização de um projeto agropecuário com
incentivos da Sudam, e a empresa Atlas Frigorifico, para 'indus
trialização de carne, absorvendo a produção da Cia. Vale do
Rio Cristalino. Tambem foram fundadas duas empresas auxiliares
de vendas: o Consórcio Nacional Volkswagen e a Volkswagen Lea-
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sing, para abrir novos canais de vendas e comercialização de
seus veiculos. Foi criada a empresa Serv-Jet - Serviços e
Peças para Aviões Ltda, com 50% de capital da VWB.

Os investimentos realizados pela
empresa neste periodo, alim da diversificação e integração de
seus negócios correntes, dirigiram-para a Pesquisa & Desen
volvimento de novos produtos(como o Gol, por exemplo) e no -
vas tecnologias(como os novos motores a ãlcool), ã racionali
zação dos processos industriais, modernização de seu parque
industrial e ampliação da capacidade produtiva, com a inaug~
ração da nova fãbrica de Taubati(SP), a qual, segundo a em -
presa, "foi concebida de acordo com as mais modernas ticnicas
de produção e de trabalho".

Com a retração da demanda interna,
as exportações ganharam um novo impulso, representando um e~
coadouro para a produção e um meio de superar os limites in-
ternos impostos ã estratigia de expansão e acumulação das em
presas. Estimulada pelo Governo, atravis do programa da
BEFIEX, a VWB exportou US$ 1 bilhão entre 1973 e 1979, para
mais de 30 paises, entre America Latina, ~sia, ~frica e Ale-
manha, A matriz alemã importava motores e peças fabricados
pela VWB.

A estrategia de preços praticada
pela ind~stria foi condicionada ã politica governamental de
controle de preços. A partir de 1974, algumas modificações nes
ta po1itica foram realizadas. E. Guimarães(198l) fez anãlise
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sobre a politica de preços que vigorou neste periodo para a
indústria automobilistica:

"A nova sistemãtica introduzida em 1974 im
-~licava tambim que os pedidos de reajuste de

preços das empresas não seriam mais submetidos
e avaliados individualmente, devendo a indús
ttia encaminhã-los em conjunto e o CIP apreciã-
los simultaneamente. Em maio de 1977, ~ma nova
modificação na legislação isentou os produt~
res de veiculos e os fabricantes de autopeças
de qualquer controle de preços. Mas uma vez,
o novo procedimento seria logo abandonado in-
formalmente, no caso dos veiculos passando a
indústria a negociar com as autoridades do CIP
antes de fixar novos preços.

O controle de preços, na forma pela qual
foi implementado pelo CIP, implica a adoção por
parte das empresas de uma politica de preços
baseados nos custos de produção, jã que presu-
me que uma alteração de preços s5 i aceitãvel
quando induzida por variações de custos. A av~
liação dessa elevação de custos baseia-se,pri~
cipalmente, nos custos diretos e indiretos de
produção, mas leva em consideração as despesas
administrativas, financeiras e de vendas, ge-
ralmente submetidas a determinados limites pe~
centuais. Como regra, um aumento dos custos
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dos insumos permite um acrescimo correspondente no
preço a fim de manter a margem percentual de lucro.
Essa regra, no entanto, não tem sido seguida ã ris
ca; em alguns casos, o aumento autorizado visou a
manutenção da margem absoluta de lucro ou se apoiou
em c r t t ê r t o s "a d hOCIl

•
1I

Quanto aos preços praticados junto ã

rede de revendedoras, a VWB, assim como os outros fabricantes,mu. -
dou a sua politica de comercialização. Anteriormente, os revende
dores pagavam ã vista. Com a mudança, as vendas passaram a ser
financiadas, com certo prazo de carência e juros subsidiados, c~
mo forma de minimizar a descapitalização dos revendedores e au -
mentar seu poder de competição frente ã rede de revendas dos fa-
bricantes concorrentes.

No ano de 1980, com a retração da de
manda(as vendas no mercado interno cairam -3,4%), o controle de
preços pelo CIP, as greves dos metalurgicos e o erro estrategico
de lançar o modelo Gol ã gasolina e não a álcool, a VWB apresen-
tou pela priMeira vez resultados negativos. A empresa fez a se-
guinte anãlise de seus resultados naquele ano:

liA VW do Brasil, como empresa lIde r do merc~
do, foi atingida duramente, pois os prejuizos de
vendas no mercado brasileiro, ocasionados pela
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greve, nao puderam ser recuperados. Alem disso,
a limitação dos financiamentos, assim como os
crescentes custos de manutenção dos veiculos, ~
fastaram os compradores da nossa faixa de veic~
los, justamente os de preços mais populares. Em
contrapartida, as exportações de veiculos desen
volveram-se a contento. Ainda assim, a VW do
Brasil fecha o ano, pela primeira vez em sua his
t5ria, com prejuizo".

No periodo recessivo da economia brasi
leira, entre 1981 e 1983,as vendas da industria automobilistica bra

sileira apresentaram as seguintes variações:-30% em 1981 ;9% em 1982;
4% em 1983.

Com a recessao econômica e a queda do
poder aquiSitivo das camadas medias da população, houve significa-
tiva mudança no perfil da demanda e no padrão de competição: o
segmento de carros medios e pequenos apresentou significativa re-
tração, enquanto crescia a demanda por carros mais sofisticados e
de maior preço. A VWB perdeu posição competitiva por não estar, na
epoca, preparada para estas mudanças: no segmento de veiculos de
passageiros e comerciais leves, sua participação caiu de 47% em
1980 para 41% em 1983. Segundo a empresa, "este declinio ocorreu
porque a crise econômica brasileira atingiu mais duramente os con-
sumidores de automóveis de menor preço, justamente o segmento em
que a VWB possui maior oferta de veicu1os.11



- 11 7-

Estes resultados levaram ã altera
çao na estrategia de crescimento da VWB, segundo declaração
de um de seus Diretores:

"Estamos hoje realmente ingressando numa
fase de competição onde a principal caracte-
r;stica e a inovação tecnolõgica. Neste mo-
mento da corrida em busca dos compradores,os
carros aumentam a sua eficiência e tendem a
ter preços mais baixos .•.

Ate o final dos anos 70, tinhamos 60% se
nossa linha para a produção de carros popul~
res como o Fusca, a Brasilia e a Variant rr.
Agora, apenas 40% da produção ainda estão con
centrados neste tipo de produto. t, ainda as
sim, uma posição desfavorável, já que os co~
correntes estão sofisticando os seus carros".

o novo padrão de competição que se
instalou na industria automobilistica, a nivel mundial, a par-
tir da crise do petróleo, em 1973, e do surgimento do fenômeno
"carro japonês", era interpretado pelos lideres da industria
como a era da "guerra tecnológica". Alguns analistas do setor
identificam a atual fase da industria automobilistica mundial
com o inicio de um movimento ciclicc, em que ocorrem grandes
alterações no padrão de acumulação e, portanto, no padrão de
competição entre capitais. A chamada "guerra tecnológica" sin-
tetiza os seguintes fatores competitivos:
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a) a internacionalização da produção: as "famllias
de carros" e os "carros mundiais:!, com suprime.!!
tos de peças e componentes produzidos em âmbito
mundial, objetivando economias de escala.

b) obsolescincia t~cnica: a permanente inovação te~
nolõgica, levando a lançamentos de novos modelos
com inovações estil;sticas e tecnicas, e
econômicos no consumo de combustlvel.

mais

c) racionalização e automação dos processos indus-
triais: para aumentar a eficiincia produtiva,
sistemas computadorizados reduzem estoques de
peças, componentes e produtos acabados, aumen -
tam a velocidade de produção e reduzem custos.

Segundo entrevista dada por um dos
Diretores da Ford, a estrategia do "carro mundial" baseava-se
nos seguintes fatores:

"Os pesados investimentos que as montadoras
norte-americanas estão sendo obrigadas a fazer
para se adequar às novas restrições ao consumo
do combustivel (... ) praticamente aposentaram os
automõveis desenvolvidos especificamente para
mercados nacionais isolados.

Daqui para a frente, ini~ia-se a era dos
carros mundiais. Ou seja, fabricados ao mesmo
tempo no maior numero possivel de paises, que
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ratearão os custos de desenvolvimento e de proj~
to, ganhando, assim, em economia de escala na
produção dos componentesll

•

Dentro deste contexto, o Brasil adqul
riu papel estrategico relevante. Com a retração da demanda mun-
dial e o acirramento da concorrência, o pais era considerado com
perspectiva de altas taxas de crescimento, que justificariam os
investimentos a serem aplicados. Segundo o presidente da Anfavea,
"a p e s a r de um quadra' conjuntural momentaneamente adverso, oBra -
si1 continua sendo um dos raros paises do mundo cujo mercado in-
terno apresenta todas as' condições para basear um crescimento me-
dio anual de, no minimo, 5 a 6% durante um longo periodo ã f~ente.
Isto faz com que ele simplesmente não possa deixar de figurar em
qualquer lista de paises potencialmente interessantes para novos
investimentos do setor automobilistico( ..• ). O Brasil e um dos
poucos paises que conseguem oferecer, simultaneamente, um razoa -
vel mercado interno, indispensável para garantir uma base minima
de produção, mão-de-obra de boa qualidade tecnica e, ainda, uma
satisfatória po1itica de incentivos ã exportaçãoll

•

Para a Vo1kswagen alemã, a subsidiãrl
a brasileira teria o papel de uma base de produção para o mercado
internacional. Os modelos aqui desenvolvidos deveriam ter condiç~
es de competir com os japoneses no mercado internacional.

Em entrevista publicada, o presidente
da VWB explicou a estrategia de crescimento da VW mundial, e o pa
pe1 da subsidiária brasileira. Tambem deu explicações de por que
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a VW nao adotou a estrategia do "carro mundial":

"Desde o inlcio consideramos que a fibrica
brasileira tem de pr~duzir tecnologia indepen-
dente. Precisa produzi.r seus pr5prios autom5ve
i s para o mercado especifico do Brasil. Afinal,
somente o Brasil, dentro de quinze anos, vai
suportar o dobro do mercado que temos. Com os
produtos daqui, atacamos todos os mercados que
apresentam condições semelhantes. Acontece que,
nos palses industria~izados, fazem-se autom5ve
is para condições diferentes de estradas, cli-
ma e ate de maneira de dirigir. Vimos isso
quando trouxemos o Passat para o Brasil. Tive
mos de fazer 98 modificações no Passat( ... ).
Os resultados são positivos, porque consegui-
mos exportar daqu í para 81 palses. Como voce
vai exportar um carro mundial daqui para a Ni-
geria, se o mesmo carro e fabricado na Alema -
nha e nos EUA?II

Dentro da estrategia de diferenci~
çao de produtos a VWB lançou neste periodo os seguintes mode -
los,com vãrias versões: Voyage, Kombi Pick-up, Kombi Furgão,P~
rati, Saveiro. Tambem desenvolvia o modelo Santana, mais luxuo
50, para penetrar em nova faixa de mercado, a de veiculos so -
fisticados de maior preço. Com os outros lançamentos, a empre-
sa objetivou posicionar~se, em termos de preço, em grandes va-
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zios de oferta por onde consumidores da marca estavam saindo
para outras marcas. Também como parte de sua estratégia com-
petitiva, a VWB ampliou os prazos e as condições de garantia
de seus veiculos.

A estratégia de preços do setor
sofreu alteração com a liberação do controle de preços ~elo
CIP, no final de 1980, permitindo restabelecer as margens de
rentabilidade. A industria adotou a politica de reajustes de
preço mensais, acima da inflação, com duplo objetivo: aumen-
to da rentabilidade e instrumento de aquecimento da demanda.
No inicio de 1983, o CIP voltou a controlar os preços do se-
to r.

Em 1983, com a retração do merca
do, as empresas realizaram mudanças nas suas estratégias de
preços, para estimular a demanda. Foram usadas tãticas de
descontos de preços, liquidação de estoques de modeles anti-
gos, valorização do carro velho para entrada na compra do no
vo, ampliação dos prazos de financiamento, e outros vãrios
estimulos promocionais de vendas.

A adoção da competição de preços
pela industria automobilistica pode ser interpretada segundo
as concepções de E. Guimarães e M. Conceição Tavares, sobre
o oligopólio diferenciado. Para E. Guimarães(198l), no oligo
pólio diferenciado, em alguns casos, é dificil evitar a com-
petição por preço, devido a: o carãter multidimensional da
competição, que dificulta a obtenção de acordos tãcitos, e
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as diferenças entre os produtos, que podem permitir varia
a'"ções de preços sem provocar r~taliações. Para M. da Con -

ceição Tavares, a competição por preços surge quando a dl
ferenciação de produto deixa de dar resultado como meio
de expandir a demanda pelos produtos da empresa e aumentar
a sua participação de mercado. Segundo a autora, pode o-
correr certa competição em preços quando a estratégia ado
tada pela industria e a diferenciação de produtos em li-
nha horizontal, onde os produtos são bens de demanda com-
plementar.

A nosso ver, a competição por
preços no oligopólio diferenciado, como o da indústria au
tomobilistica brasileira, não se enquadra na estratégia
de crescimento de longo prazo das empresas, mas tem apenas
o carãter de um instrumento tãtico, de estimulo ã demanda
a curto prazo, para escoar a produção excedente. r um re-
curso extremo, praticado em comum acordo pelas empresas,
como unico meio de evitar prejuizos maiores, em decorrên-
cia da estagnação das vendas.

Quantc ã sua estratégia de in-
vestimentos, a empresa investiu em Pesquisa & Desenvolvi -
mento de produto. Segundo a empresa, "para aumentar a com-
petitividade de nossos modelos~ foram continuamente aper-
feiçoadas as técnicas de produção, a segurança dos veiculos
e a qualidade do produto", Recursos eram aplicados no de-
senvolvimento de motores movidos a energias alternativas,
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redução do consumo de combustivel, tecnicas de racionalização
da produção, modernização dos processos produtivos. Tambem f~
ram aplicados recursos na ampliação da capacidade produtiva,
outros ativos para o lançamento de novos modelos e a constru-
çao de um Centro de Peças de Reposição e um Centro de Pesqui-
sas & Desenvolvimento. A fonte de financiamento destes inves-
timentos eram as inversões de capital de seus acionistas. Em
1981, segundo a empresa, seus acionistas "promoveram um apor-
te de capital no montante de US$ 100 milhões, alem de colocar

/I
ã disposição financiamento no valor de US$ 25 milhões. Em
1983, a empresa realizou um aporte de capital de US$ 90 mi-
lhões. Para 1984 previa a aplicação de US$ 38 milhões, e nos
quatro anos seguintes, US$ 800 milhões.

Dentro da estrategia de-diversifl
caça0, foi fundada a empresa Apolo-Administradora de Bens, p~
ra aplicação dos recursos originãrios das bonificações dos
revendedores. Foi criada a Inter-Locadora Ltda, para locação
de automóveis. A matriz alemã adquiriu o controle acionãrio da
Chrysler Motors do Brasil, que passou a denominar-se Volkswa-
gen Caminhões Ltda.

As exportações, alem de represent~
rem um escoadouro para o excesso de produção, desempenhavam p~
pel estrategico dentro da competição internacional, possibili-
tando ao Grupo VW a penetração em outros mercados. Naquele pe-
riodo, a VWB exportava seus produtos para paises como Iraque,
Nigeria, Argentina, Mexico e Alemanha Ocidental.
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A anilise da dinimica de crescimen
to da Volkswagen indica que a evolução da industria automobil;s
tica acompanha as flutuações ciclicas da economia brasileira,
sendo, ao mesmo tempo, causa e consequência. Para E. Guimarães
(1981), lIé po s sTv e l caracterizar ~:;s ciclos de crescimento na
evolução da industria: um primeiro per;odo de expansão, duran-
te os anos 1957-62, e seguido por outro, de cinco anos, de ex-
pansão relativamente lenta; o crescimento da produção acelera-
se novamente, durante o per;odo 1968-74, para declinar mais u-
ma vez após este ultimo anoll

•

A primeira fase expônsiva da in-
dustria automobil;stica corresponde ã pol;tica de substituição
de importações, com o Plano de Metas do governo Kubitscheck,h~
vendo o aumento da participação direta e indireta do Governo
nos investimentos e a entrada de capital de risco estrangeiro,
a partir dos incentivos oficiais.

Nesta fase, a estrategia de cresci
mento da VWB direcionou-se para a expansão da capacidade prod~
tiva e o barateamento relativo dos preços com base nas economi
as de escala. A variedade de modelos era reduzida e .as modifi-
cações dos modelos não eram frequentes.

A importação de capitais estrangei
ros coincide com o processo de internacionalização das indus -
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trias de veiculas em meados da decada de 1950, especialmente as
europeias. Segundo E. Guimarães, em face da crescente competi -
ção em seus mercados domesticos, as empresas europeias reagiram
movendo-se na direção do mercado externo, representando nao
apenas um esforço para realizar seus potenciais de crescimento,
mas tambem um passo. no processo de competição em esca~a mundial.

A segunda fase (1962 a 1967), de d!
saceleração do crescimento da economia e da produção automobili~
tica, tem sua causa atribuida ao esgotamento do dinamismo da
industrialização baseada na substituição de importações, com a
consequente redução das taxas de investimento global, tanto pu-
blico quanto privado. A politica antiinflacionãria adotada pelo
novo Governo reduziu o aumento da demanda efetiva global, mas a
demanda de bens durãveis continuou crescente, pela concentração
de renda.

Neste periodo, a VWB continuou com
niveis de produção cr.escendo acima da industria. Sua estrategia
de crescimento estava baseada na ampliação de sua capacidade
produttva, antecipando-se ao crescimento da demanda,na evolução
tecnica de seus produtos, na nacionalização dos componentes e
na ampliação da rede de distribuição. De acordo com E. Guimarães,
a VWB avançou significativamente sobre as parcelas de mercado
de seus competidores, elevando a sua participação ,para 62% em
1966, 68% em 1967 e 77,5% em 1968.
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A matriz alemã manteve as inversões
de capital para sustentar a expansao de suas atividades e a pe-
netração de mercado.

A terceira fase(1968 a 1973) corre~
pondeu ao IImilagre econômicoll

, influenciado pelas politicas fis
cal e monetãria e a abertura da economia para o exterior. A re-
tomada dos investimentos foi estimulada por novos mecanismos de
financiamento da acumulação. Houve o desenvolvimento do setor
financeiro, a estruturação do mercado de capitais, a criação de
mecanismos de financiamento do consumo.

Neste contexto de expansao da econo
mia, a industria automobilistica apresentou altas taxas de cres
cimento da produção, com media anual de +21%. Com a entrada dos
produtores americanos, a industria ficou mais competitiva. De
acordo com E. Guimarães, os investimentos durante esses anos de
recuperaçao e crescimento acelerado estavam orientados não ape-
nas para a expansao da capacidade produtiva, mas tambem para a
introdução de novos mndelos no mercado. O novo ciclo de cresci-
mento da industria dp. automóveis caracterizou-se pela intensif1
caça0 da competição por diferenciação de produto,com modelos di
rigidos às classes de renda mais alta.

A estratégia de diferenciação de
produto adotada pela VWB levou ao lançamento, num periodo de 7
anos (1967 a 1973), de 13 modelos de carros, entre pequenos e
medios, dirigidos às camadas de maior poder aquisitivo. A empr!
sa tambem aplicou recursos na diversificação de suas atividades,
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pela via da integração: adquiriu uma industria fornecedora de
peças forjadas e criou duas empresas auxiliares de vendas.
Também neste período, dentro da estratégia de competição mun-
dial, iniciou a exportação de seus veículos.

A quarta fase (1974 a 1983), de
desaceleração do crescimento da economia e da produção da in-
dustria automobilística, caracterizou-se pela crise internaci
onal do petróleo, a inflação mundial, a elevação das taxas
de juros, o endividamento externo, e a queda no PIB.

A industria automobilística enfren
tou dois tipos de problema, decorrentes das políticas econôm~
cas anti-inflacionãrias e recessivas: a retração da demanda i~
terna, com a queda do poder aquisitivo das camadas medias da
população, e a queda na rentabilidade, em função do controle
governamental dos preços.

A VWB, além destes fatores, enfren
tou o acirramento da concorrência no segmento de carros medios
e pequenos, com a entrada da Fiat e o lançamento de carros pa-
ra estes segmentos pelos concorrentes americanos(Ford e GM).
Sua participação de mercado caiu de 54,0% em 1975, para 42,4%
em 1980. Além disso, no segmento de carros de luxo, unico que
crescia, a VWB não possuía nenhum modelo competitivo.
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A estrategia de crescimento adotada
pela VWB neste periodo priorizou três áreas de investimentos:
a) o desenvolvimento tecnolõgico de seus veiculos, dentro da es
trategia de diferenciação de produto; b) o crescimento das ex-
portações, com rlois objetivos: encontrar escoadouro para a pro-
dução excedente e fortalecer sua posição competitiva no mercado
internacional; c) investimentos na diversificação de seus nego-
cios, para reforçar sua posição no mercado corrente(integração)
e melhorar a rentabilidade de seu capital.

Dentro da estrategia de diferencia-
çao de produto foram lançados 14 modelos de carros, em várias
versões, e introduzidos os motores movidos à álcool. Como parte
da sua estratégia de competição internacional, a VWB lançou o
modelo Gol, com o conceito de "f am Il ia de car r o ", e intensificou
suas exportações. Para a diversificação de seus negõcios,entrou
em um projeto agropecuário e um de industrialização de carne.
Também fundou quatro empresas auxiliares de vendas. Investimen-
tos foram aplicados na expansão de sua capacidade produtiva (i-
nauguração fábrica de Taubaté) e aumento de produtividade.

Os resultados financeiros indicam
que a VWB teve prejuizos em 1981 e 1983. O recente financiamen
to dos investimentos foi feito com a inversão de capital pe~a
matriz alemã.

Em sintese, podemos concluir que
as estratégias de crescimento adotaáas pela subsidiãria brasi-
leira da Volkswagen, estiveram subordinadas as estratégias de
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expansao e competição da matriz alemã no mercado internacional.
O portfolio de produtos lançados no mencado interno expressa a
necessidade de reforçar a posição competitiva mundial da empre-
sa, principalmente face aos concorrentes japoneses. A colocação
destes produtos no mercado interno era considerada uma decorrên
cia da homogeneização dos padrões de consumo a nivel mundial ,f~
zendo-se,naturalmente, algumas adaptações, em decorrência de fa
tores climãticos, geogrâficos e culturais. O Brasil e incluido
dentro do bloco de paises da America Latina, ~sia e ~frica, cu-
jds padrões de consumo se assemelham e, portanto, possibilitam
a produção e comercialização de produtos similares.

Adicionalmente, os investimentos na
diversificação de suas atividades, alem de pouco significativos
dentro do volume global de capital imobilizado, concentraram-se
na integração de sua atividade principal, visando a criação de
canais diversificados de comercialização de seus veiculos. Com
exceção de dois negócios, voltados para a agropecuâria e a in-
dustrialização de carne.
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2. As Estrategias de Crescimento da Souza Cruz

A anãlise das estrategias de cres
cimento do Grupo Souza Cruz enfatizarã a sua subsidiãria integral,
Cia. de Cigarros Souza Cruz, por esta representar si~~ificativa

- ._.---...._----:_.- -

parcela de seus negócios no pais e, tambem, por ser a origem de
suas atividades.

o Grupo Souza Cruz começou suas
operaçoes no pais em 1903, com a instalação de uma fãbrica de ci
garros por Albino Souza Cruz. Em 1914, a British American To-
bacco adquire seu controle acionãrio. Na decada de 20, sua estra
tãgia de expansão baseia-se na ampliação de sua capacidade prod~
tiva e na difusão de progresso tecnico na agricultura do fumo,de
modo a aumentar a produtividade e a qualidade do produto. Tambem
re~liza a primeira iniciativa na integração de sua atividade: ad
quire a grãfica fornecedora das embalagens de seus cigarros.Nas
decadas de 30 e 40, amplia sua capacidade produtiva e a distribu
ição nacional de seus produtos. Tambem pratica a diferenciação
de seus produtos, lançando novas marcas, como Hollywood, Continen
ta 1 e:,.;n i s t e r.

Na decada de 50, durante o prime~
ro ciclo expansivo da economia brasileira, ampliou sua capacida-
de produtiva, inaugurando a fãbrica de Belem(Parã) e expandindo
a distribuição de seus produtos na região Norte. Em 1960, intro-
duz uma inovação significativa no mercado: o primeiro cigarro com
filtro, Minister King Size Filtro.
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No per;odo de desaceleração do
crescimento da economia(1962 a 1967), a Souza Cruz apresentou
queda em volume de vendas de cigarros, nos anos de 1964/65,
que foi atribu;da ao aumento de preços fixado pelo Governo a
partir dos aumentos do Imposto do Consumo.

o aumento dos preços dos ciga!
ros eram feitos a partir de acordos entre a empresa e o Gover
no, com base tanto nos aumentos comprovados de custos, quanto
na pol;tica tributária. Em função dos frequentes aumentos, o-
corria o movimento de "d o wn c t r a d i n ç " no mercado, isto e, c ua-
da nas vendas das marcas mais caras e crescimento das marcas
baratas. Esta situação causava, segundo a empresa, queda na
sua rentabilidade. A partir de 1966, depois das negociações
entre a industria e o governo, houve a fixação de uma a1;quo-
ta unica e um limite m;nimo para a margem do fabricante, o
que melhorou a rentabilidade da industria.

Os resultados de rentabilidade,
no entanto, nao impediram que a empresa desse prosseguimento ã

sua estrategia de crescimento, realizando investimentos na m9-
dernização de suas instalações fabris,' na expansão de sua cap~
cidade produtiva (ampliação da fábrica do Rio de Janeiro), na
ampliação de sua rede de distribuição e na diferenciação de
seus produtos.

Assim, foi criado um laboratõ-
rio de pesquisas, para desenvolvimento de produtos e foi lan-
çada a marca Hollywood King Size com filtro.
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A Souza Cruz deu inicio à sua es

trategia de diversificação: adquiriu uma fábrica de cigarrilhas
e charutos; fundou uma empresa de corretagem de seguros, para
coordenar os seguros do Grupo. Tambem iniciou a aplicação de in
~entivos fiscais em dezenas de pequenas empresas.

No final deste periodo, t ambâm
ocorreu mudança na estrutura competitiva do setor, havendo um
aumento da concentração econômica. Empresas multinacionais, en
tre alemães, holandesas e americanas, a partir de 1968, entra-
ram no mercado, adquirindo pequenos fabricantes nacionais.

Com a entrada de concorrentes de
peso, a empresa passou a reforçar seus investimentos na estrate
gia de diferenciação de produtos, de modo a manter sua posição
competitiva. Segundo fontes da empresa,

"Nessa epoca, nos acompanhávamos constanteme~
te o mercado, conforme as tendências internacio-
nais. Sabiamos que os concorrentes viriam e fo -
mos tratando de aprimorar nossos produtos, para
atender às novas necessidades do consumo. Passa-
mos, então, a fazer pesquisassdbre as preferên-
cias dos consumidores para lançar novas marcas" .

.0 que 'significa dizer que, ate a
~uela epoca, a empresa nao sofria nenhuma ameaça de sua posição
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de mercado por parte dos pequenos fabricantes nacionais. No
entanto, esta posição de domlnio e liderança não servia de
parâmetro para as decisões de investimento da empresa. Sua
estrategia de crescimento, baseada na diferenciação de pro-
duto, tomava como referincia a estrategia competit'~~ mun -
dial da matriz, o que significava a aplicação de recursos em
pesquisa e desenvolvimento de produto, modernização de suas
instalações fabris e inovação nos metodos de produção de sua
na t ê r i a-p r ime principal, o fumo.

Tambem, ate aquela epoca, h!
via uma divisão de mercado, estabelecida por acordo entre a
Souza Cruz e as empresas nacionais. Estas fabricavam marcas
para competir no -segmento de cigarros sem filtro, de menor
preço, enquanto a Souza Cruz comercializava as marcas com
filtro, de preços mais elevados. No entanto, com a entrada
dos outros fabricantes de capital estrangeiro, este acordo
foi rompido, e estas empresas entraram nas faixas de menor
preço, provocando uma concentração econômica, ficando os
pequenos fabricantes praticamente expulsos do mercado.

Segundo fonte da empresa,

"Ate então sempre evitãvamos ataques diretos
contra os pequenos produtores brasileiros. Não
concorrlamos diretamente com eles em suas cate-
g o r i as, a dos c ig a r' ros sem f i 1 t r o. Mas q u a n do as
multinacionais entraram, passamos a competir ta~
bem( ... ). Al í â s , quem rompeu as regras e st a b e l e
cidas, lançando um cigarro com filtro na faixa
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D, foi a Reynolds( ... ). Se nao fizessemos esse
acompanhamento das tendências do mercado fica-
riamos ultrapassados. Seria o mesmo que a Vol-
kswagen não lançar o Passat e ficar indefinida
mente produzindo o Fusquinha".

Na fase do milagre econômico, en
tre 1968 e 1973, as vendas em volume da empresa apresentaram ex
pressivas taxas de crescimento, a saber: 11% em 1968, 5% em
1969, 4% em 1971, 9% em 1972 e 10% em 1973.

A estrategia de crescimento ado-
tada pela empresa neste per;odo priorizoü investimentos em três
ãreas: a) ampliação da çapacidade produtiva, antecipando-se ao
crescimento projetado da demanda; b) diferenciação de produto,
com lançamentos para preencher nichos de mercado inexplorados;
c) diversificação de suas atividades.

Para ampliação da capacidade pr~
dutiva, foram aplicados recursos em: construção de três novos
armazens para estocagem de fumo enfardado; aq~isição de 30 -ma-
quinas de embalamento de cigarros e de 29 máquinas para fabrica
ção de cigarros com filtro; implantação de um novo sistema de
ressecagem de fumo; modernização de vários equipamentos e proce~
sos industriais, visando o aumento da produtividade.
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Segundo o presidente da empresa,
os investimentos na atividade de cigarros tinham o seguinte pa-
pel e s t ra t é q t co :

"Essa arrancada de peso e imprescindTvel, a
fim de que possamos acompanhar a projeção do
crescimento acelerado do paTs, aliado ao aumen
to de consumo de nossos produtos e faz parte
da polTt1ca de reaplicação de recursos disponi
veis para manutenção de nossa indústria cigar-
reira nos mais elevados nIve í s de a tu e l t z e çé o v "

o financiamento dos investimentos,
na epoca, era realizado com a reinversão dos lucros obtidos nas
operaçoes locais, somados às receitas financeiras decorrentes da
aplicação dos recursos retidos para pagamento de impostos. Um
artigo publicado, analisa esta questão:

liA modificação ocorrida a partir de 1964 na
sistemãtica de recolhimento do Imposto sobre
Produtos Industrializados, que passou a ser
feito 15 dias após o mês vencido e não anteci-
padamente, proporcionou i Souza Cruz um capi-
tal de giro proporcional ao imposto a ser re-
colhido. Graças a essa modificação, a Souza
Cruz se beneficiou enormemente porque vende
seus produtos à vista, recolhendo junto os
impostos (que em certos casos representam mais
de 200% do valor dos produtos), que são pagos
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apenas semanas depois. Assim, a empresa, que
no ano passado pagou pouco mais de 5 bilhões
de cruzeiros de IPI - cerca de 27% do total
arrecadado no pais - opera com capital de
giro formado por recursos que, na verdade,
pertencem ao governo".

Dentro da estratégia de diferen
ciação de produto, neste periodo, foram lançados 18 produtos,
entre novas marcas e tipos. Alguns deles representaram inovaç~
es expressivas: o primeiro cigarro 100 mm, Hilton; a marca Al-
bany, com filtro de carvão ativado; Charm, cigarro para mulhe-
res; Arizona, lançada para acompanhar a tendência do consumo de
cigarros com filtro a_preço médio, marca que alcançou logo gra~
des volumes de vendas. Adicionalmente, a empresa utilizava co-
mo instrumento de diferenciação de suas marcas campanhas de
propaganda e promoção de vendas. Na criação de forte imagem de
marca, aplicava volume expressivo de recursos, que significam
importante barreira ã entrada neste setor. Também investia na
ampliação da distribuição nacional de seus produtos, preocupa~
do-se em ter uma frequência constante de visitas junto aos mi-
lhares.de pontos de venda, de modo a não perder oportunidades
de venda por falta de estoque ou outra ação da concorrência.
Durante este periodo, as quatro principais marcas da empresa -
Continental.Filtro, Hollywood Filtro, Minister e Arizona, cre!
ceram em vendas e mantiveram-se como marcas lideres de mercado.
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A estrat~gia de diversificação
de suas atividades adquiriu impulso no inicio da d~cada de 70.
Em 1971, foi modificado o artigo 29 do seu estatuto, que imp!
dia a participação em atividades não relacionadas diretamente
com o ramo de cigarros e fumo e, em 1972, foi alterada a ra-
zao social de Cia. de Cigarros Souza Cruz para Cia. Sôuza Cruz

.,'<

Industria e Com~rcio. As decisões de investimentos em novos neg~

cios seguiram a ·lógica de ac umu la ç âo empreendida pela empresa
matriz.

Esta, alguns anos antes,const~
tando o reduzido potencial de crescimento do setor de cigarros,
realizou a aquisição de empresas produtoras de cosm~ticos e
papel, uma cadeia de supermercados e uma rede de lojas, entre
outros negócios.

A subsidiãria brasileira, ao
iniciar sua estrategia de diversificação, priorizou três seto
res para investimentos: o com~rcio varejista, a pesca e a in-
dii st.ri a de alimentos. A decisão foi baseada não so no "know-
how" da empresa-matriz. como tambem na anãlise t~cnica e eco-
nômica de diversos setores e empresas, segundo os criterios de
rentabilidade.e potencial de crescimento. Desta forma, a em-
presa adquiriu o controle acionãtio de uma rede de supermerc~
dos e de uma empresa para criação, beneficiamento e comercia-
lização de produtos e subprodutos da pesca(peixes e camarões).
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Em decorrência da diversificação
dos seus negõcios, a empresa implementou mudanças em sua estru-
tura organizacional. A Diretoria passou a ser constitu;da por
um Conselho de Administração, integrado pelo Presidente, três
Vice-Presidentes e Diretores Conselhéiros; e a Diretoria Execu-
tiva.

Tambim neste periodo, a empresa
iniciou a exportação de fumo em folha e de equipamentos para
fabricação de cigarros, para pa;ses da Amirica Latina.e ~frica.

Adicionalmente, assinou com uma
empresa paraguaia um contrato de concessão de uso de marcas e
de assistência ticnica, alim da venda de mãquinas, misturas de
fumo e outros materiais.

Quanto â-polltica de preços, e!
tes eram estabelecidos pelo Governo por decreto~lei, uma vez
por ano, em geral no mês de dezembro, com aumentos em midia em
torno de 24%. Os critirios para os aumentos dos preços eram as
variações de custos demonstradas pela empresa, de modo a aten-
der a rentabilidade media, alem das necessidades da politica de
arrecadação tributãria. Eram dados aumentos maiores para os
produtos de classes de preços mais altos e aumentos menores p!
ra os de preços populares. Como a maior parcela do volume de
vendas da empresa correspondia aos cigarros com filtro, de
preços maiores, a empresa poderia manter taxas superiores e
crescentes de rentabilidade, visto que era maior o crescimento
das vendas dos segmentos de cigarros mais caros.
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Na fase de retração do ciclo,
entre 1974 e 1980, caracterizado por altas taxas de inflação
e p01iticas econômicas anti-inflacionárias, as vendas em
volume da Souza Cruz apresentaram taxas de crescimento dec1i
nantes, a saber: 13,5% em 1974; 11,2% em 1975; 8,8% em 1976;
8,5% em 1977; 9,5% em 1978; (1,2%) em 1979; 4,0% em 1980.

Para a industria de cigarros,
este periodo pode ser desmembrado em duas fases distintas:um
primeiro momento, de 1974 a 1977, com significativas taxas
de crescimento de vendas e rentabilidade; de 1978 a 1980,com
queda na rentabilidade e na taxa de crescimento da demanda.

Entre 1974 e 1977, a politica
de administração de preços do setor manteve-se inalterada,com
aumentos anuais, na base dos aumentos de custos, havendo ma-
nutenção da rentabilidade media da industria.

No inicio de 1974, a empresa
já prevendo o impacto sobre os custos de materia-prima, de-
correntes da crise do petrõleo, orientou sua pOlitica finan-
ceira na capitalização: reinvestir os lucros para manutenção
de reservas adicionais de capital e cobrir eventuais necessi
dades de capital de giro.

Naquele periodo, continuou i~
vestindo na ampliação de sua capacidade produtiva e desenvol
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vimento tecnológico: adquiriu um terreno e construiu, apos 3
anos, uma nova fãbrica; realizou renovaçao de capital fixo,
substituindo mãquinas antigas por mais modernas e velozes,am
pliou suas áreas de armazenagem, instalou novas linhas debu-
lhadoras de fumo, entre outros investimentos. Tambem foi in1
talado o novo Laboratório de Controle Cientifico e Desenvol-
vimento de Produtos, que tinha a função estrategica de "pro-
porcionar o suporte cientifico necessãrio para enfrentar os
desafios de um mercado que estã se tornando progressivamente
mais segmentado, competitivo e exigente".

As exportações de fumo aprese~
taram grande crescimento, o que levou a empresa a procurar am
pliar as ãreas plantadas e aum~ntar a produtividade. Neste sen
tido, iniciou pesquisas para identificar novas ãreas apro
priadas para o cultivo.

Dentro da sua estrategia de
diversificação, foram realizados investimentos na implantação
de uma fábrica de concentrados de sucos de fruta,. para o mer
cado interno e, principalmente, exportação. Tambem adquiriu!
çoes da Aracruz Celulose, investindo os incentivos fiscais em
projetos de reflorestamento a cargo da Aracruz.

Como parte de sua estrategia de
diferenciação de produto., lançou o primeiro cigarro de l20mm e
mais cinco novas marcas.
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Nesta epoca, o mercado ficou
mais competitivo, com a entrada de duas muitinacionais america
nas, a Philip Morris e a R. J. Reyno1ds, que, a partir de 1975,
adotaram estratégias de crescimento agressivas, investindo no
lançamento de novos produtos, com apoio de propaganda.

A partir de 1977, com a in-
flação, os aumentos dos custos de matérias-primas ,e da taxa do
IPI, a empresa passou a enfrentar queda na rentabilidade. Tal
situação levou a uma reavaliação de sua estratégia de investi-
mento. Foi priorizada a solidificação dos negócios existentes
e a recuperação da queda da rentabilidade através da redução
de custos, aumento da produtividade, racionalização dos proce~
sos produtivos. Como exemplo, na ãrea de distribuição, prete~
dia-se reduzir custos através da utilização de distribuidores.
Também houve alocação de investimentos em um programa de dese~
vo1vimento de energia alternativa, em substituição aos deriva-
dos de petróleo. Em 1980, foi fechada a antiga fábrica de ~elo
Horizonte, que estava desatualizada tecnologicamente. ~lém dis
so, houve corte de 8% no total de empregados.

Neste sentido, a empresa fa-
zia a seguinte análise no seu Relatório de 1977:
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"O ano de 1977 foi diflcil para a economia

brasileira( ... ). Houve uma redução nos inves-
timentos de um modo geral, que causou uma di-
minuição no crescimento do PNB, ( ... ) e foi
acompanhado por sinais de retração no poder
aquisitivo do consumidor( ... ).

Esse panorama econômico criou problemas
de rentabilidade para algumas empr.esas e im-
primiu em todas elas a necessidade de uma re
avaliação de suas prioridades de investimen -
tos e do estabelecimento de planos para aumen
to da produtividade".

No ano de 1978, a empresa nao a
presentou bom resultado em lucro llquido, em função de o Gover
no não ter autorizado nenhum aumento de preço, durante quator-
ze meses. Tambem naquele periodo, em função do controle de pr!
ços e da baixa rentaBilidade, a empresa vendeu sua participa -
çao acionária no supermercado Peg~Pag e desativou seus negóci-
os no ramo de piscicultura. Em 1979, o Governo autorizou três
aumentos no ano, o que contribuiu para a queda nas vendas da
empresa(-1,2%) e perda de participação de mercado, mas houve
aumento da lucratividade.

Com relação ã estrategia de di
ferenciação de produto,a Souza Cruz demorou a lançar marcas no
segmento de baixos teores, que foi aberto com o lançamento da
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marca Galaxy, pela Phil~p Morris, em 1976. Para competir neste
novo segmento de mercado, a empresa lançou a marca Advance, em
1979, e a Carlton Lights, em 1980. Seguindo a tendência inter~
nacional, os cigarros de baixos teores apresentavam o maior p~
tencial de crescimento e vinham recebendo o maior volume de in
vestimentos.

Analistas do setor afirmam que
a demora da Souza Cruz para entrar neste segmento decorre da
v u 1n e r a b i1 ida d e a que e s t a r i a sub m e te ndo as: sua s m a rc as 11 f u 1 1
flavors" com a perspectiva de canibalização pelas marcas de
baixos teores. Consideravam alto o risco de comprometer todo o
seu negócio, que estava voltado totalmente para produtos de
fortes sabores, a nlvel de matêfia-prima, estrutura produtiva,
tecnologia, investimentos em marketing, etc. Desta forma, os
seus executivos custaram a acreditar na potencialidade deste
noyo segmento. No entanto os investimentos realizados pela
concorrência neste segmento e a evolução dos padrões de consu -
mo impuseram a mudança de sua estratêgia de produto. E a empr!
sa não tinha opçao: ou canibalizava ela própria as suas marcas
ou estas perderiam mercado para a concorrência.

A partir desta conclusão, a
·empresa introcluziu no mercado a sua primeira marca de baixos

tecres, Advance. Esta, no entanto, não se mostrou com potencial
suficiente para abalar a liderança da marca concorrente, Gala-
xy. Diante deste fato, a empresa optou pela estrategia de lan-
çar versões com teores moderados (111 ights") das suas marcas 1 i-

deres de altos teores, de modo a conduzir a transferência do
consumo de altos teores para baixos teores dentro das suas pro
prias marcas. Esta foi a razão do lançamento de Carlton Lights



-144-

e Minister Lights.

Quanto a .. estrat~gia de diversi
ficação, naquele perlodo, foi criada uma empresa para :~odução
de filme de polipropileno para embalagem, com a participação
não só da Souza Cruz, como de uma empresa americana e uma in -
dustria de pap~is brasileira. Tamb~m foi fundada outra empresa
para administração dos imóveis do Grupo. Entrou em operação a
fãbrica da Aracruz Celulose.

A complexidade das operaçoes da
empresa levou a uma mudança na estrutura organizacional. Com o
objetivo de descentralização da parte operacional, foram cria-
das os chamados Grupos de Administração Regionais(GAR), sendo
um para a ãrea Norte, Nordeste, outro para Sul e outro para Cen
tro.

No perlodo recessivo da economia
brasileira, de 1981 a 1983, o consumo de cigarros no mercado in
terno apresentou queda: -5,5% em 1981; -1,9% em 1982 e -2,3% em
1983. Al~m da queda no consumo, ocorria o "down trad~ ..g", isto
~, havia a transferência de consumo das marcas mais caras para
as mais baratas. Diante destes fatos, decorrentes da recessão
econômica, a Souza Cruz optou por realizar mudanças em sua es-
trat~gia de crescimento. Nos Relatórios de 1980 e 1981, a empr~
sa fazia comentãrios a este respeito:
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"O ano de 1981 promete ser diflcil. A gestão
dos negõcios irã exigir da administração uma
grande flexibilidade nas operações, a fim de
manter intacta a capacidade gerencial e finan -
ceira da Cia."

A necessãria flexibilidade na condução da
economia se reflete no planejamento empresarial,
obrigando a uma visão mais curta e tornando pr!
cãria qualquer previsão. Essas condições exigi-
rao, em 1981, uma atenção total para a e st a b í l í

dade financeira da Cia, mediante a melhor utili
zaçao dos seus ativos atuais e a limitação, a
casos imprescindlveis, de novos investimentos na
í n diis t r ia cigarreira".(Relatõrio 1980)

"A conjuntura atual recomenda ainda certa
prudência na implementação de planos mais ambi
ciosos. Mas o desenvolvimento é uma necessida-
de, porque é assim que a Empresa cumpre sua
função social.

A existência do lucro e a perspectiva
rentabil idade são condições indispensãveis
implementação da estratégia empresarial".

de
-a

(Relatõrio - 1981)

Em 1981, planejava-se reduzir p~
ra 50%, nos cinco anos seguintes, a proporção de capital aplic~
do na ãrea de cigarros, que na epoca representava 72% do ativo
fixo do Grupo. Segundo o presidente da empresa,
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IIEm primeiro lugar, confiamos no futuro
dos investimentos privados no Brasil. Mas
estamos prevendo um crescimento mais lento
do mercado. E temos capacidade instalada
para atender ã demanda dos prõximos cinco
ou seis anos( ... ).

Somos muito grandes no setor. Temos 80%
do sexto maior mercado do mundo. Queremos
agora um portfõ1io de investimentos mais
equi1ibradoll.

Os investimentos na diversifica
çao dos negõcios seriam direcionados para bases mais sõ1idas,
para areas em que a empresa possu;sse algum IIknow-how" procu-
rando reduzir os riscos de prejuizos, ou fracassos, como ocor
rera com os negõcios de supermercados e piscicultura. As duas
areas consideradas mais seguras eram a da Celulose e dos pro-
dutos petroqu;micos. A Souza Cruz, na epoca, possu;a 29% do
capital da Aracruz Celulose e vinha obtendo resultados consi~
derados excelentes. Segundo o presidente da empresa, lIacredi-
tamos na celulose, porque o Brasil tem muitas vantagens comp!
rativas na sua produção: a mesma pasta que custa 50 dõ1ares
aqui. consome 220 dô l e r es na Escandinãvia". Assim, o objetivo
era exportar a maior parte da produção da Aracruz.

Os subprodutos da industria ~~
troqu;mica, como os filmes de polipropileno, interessavam a
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Souza Cruz. Segundo o seu presidente, "não queremos entrar na
quimica bâ s ic a , mas podemos pensar em outros nrodutos". As
duas outras áreas onde a empresa pretendia entrar eram a de
embalagem, onde jã possuia algum "know-how", e a de energia.

Em 1982, nao foi iniciadà ne-
nhum novo empreendimento, tendo sido aplicados recursos na
expan~ão e solidificação dos negócios existentes. No Relató-
rio de 1982, era feita a seguinte anã1ise:

"Com recursos disponiveis e disposição e!!!.
presaria1 de encontrar novos campos de atua-
ção) foram desenvolvidos diversos estudos S!
toriais compativeis com os objetivos da Cia.

No entanto, as principais caracteristicas
do momento, nos setores mais relevantes da e
conomia, são capacidade ociosa, preços inte!
nacionais e domesticas incompativeis com o
alto custo de investimento novo e mercados
com pouca perspectiva de crescimento a curto
prazo. Neste clima desfavorável para investi
mentos permanentes, não foi iniciado, no de-
correr de 1982, nenhum novo empreendimento."

Para expansao e solidificação
de seus negócios, iniciou a implementação do projeto da Ara-
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cruz, orçado em US$ 20 milhões, que elevaria capacidade pr~
dutiva em 50 mil toneladas/ano, a partir de 1985. Na area
de energia, a subsidiária Souza Cruz Florestal adquiriu du-
as glebas de terra para c~jação de biomass~ florestal, a
qual viria a assegurar suprimento energético em substituição
ao õleo combustivel nas fábricas de cigarros.

Os recursos excedentes, nao
sendo alocados em novos investimentos, eram canalizados p~
ra aplicações financeiras. Matéria publicada na Gazeta Mer
cantil comentava este aspecto:

liA Souza Cruz obteve, no primeiro semestre
deste ano, Cr$ lO bilhões em recéitas finan ~
ceiras, quase tudo resultado de aplicações em
titulos e valores mobiliãrios( ... ). Essa dis-
ponibilidade de caixa foi resultado, em sua
maior parte, do Imposto Sobre Produtos Indus-
trializados, que jã vem embutido no preço do
cigarro e que representou, para a Souza Cruz,
quase 70% da receita bruta do primeiro semes-
tre.1I

Em 1983, também nao foi ini-
ciado nenhum novo empreendimento. A empresa praticou uma
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redução nos investimentos em diversificação de suas atividades
e uma administração de seus negócios existentes visando aumen-
to de produtividade e preservação da liquidez:

"Esta conjuntura, agravada pelo alto custo
real de financiamento, bem acima do retorno
sobre capital de risco, torna improvivel a
curto prazo uma retomada de investimentos( ... ).

Nestas circunstâncias, a polltica do Grupo
Souza Cruz seri calcada numa administração au~
tera, visando a melhorar a produtividade das
companhias operacionais, equiparando-se as
novas realidades do mercado( ... )".

Com a retração do mercado inter
no, a empresa direcionava seus investimentos para as atividades
de exportação. A este respeito, a empresa fazia o seguinte co-
mentãrio:

"( ... ) Assim, sente-se nitidamente o forta-
lecimento da demanda dos produtos bãsicos ex -
portados pelo Brasil, acenando com boas perspe~
tivas para este setor em que se insere firmemen
te o Grupo Souza Cruz, com seus investimentos
na Cia. Souza Cruz, principalmente na ãrea de
fumo e nas empresas Aracruz, Polo e Suvalan
todas voltadas para a exportação( ... )"
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Sobre a estrategia de diversifi
caça0 de atividades, o presidente da empresa fazia a seguinte
análise:

"Em termos geniricos, achamos que nao faz
sentido, neste momento, uma nova diversifica
çao orientada para novos projetos. Jã fize -
mos isso com a Suvalan, com a Aracruz e com
a Polo, montando fábricas novas. Mas, com a
capacidade ociosa atualmente existente no
Brasil - e no mundo -,este nao parece ser o
momento mais propicio para construir fãbri
cas( .•. ).

Jamais pensamos num portfõlio diversific!
do de investimentos, como fazem os grandes
conglomerados. O que queremos e uma diversi-
ficação de investimentos em atividades prod~
tivas, das quais possamos participar gerencl
almente com nossa experiência e em ãreas nas
quais nossa experiência especTfica possa ser
valiosa. Nossa experiência e vocação indicam
a agroind~stria e a distrib~ição e marketing
de produtos de consumo em ma s s a] ... ).

Em consequência da diversifica-
çao das atividades, foi realizada uma reestruturação organiza-
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cional. Com o propósito de melhor identificar e separar as
responsabilidades de administração corporativa das distin-
tas funções de gestão operacional, foi fundada a Companhia
de Cigarros Souza Cruz, adotando a antiga denominação da
Empresa, para administrar todos os investimentos e ativida
des no setor de cigarros e fumos. A empresa Souza Cruz In-
dústria e Comercio passou a desempenhar o papel de empresa
~holding", tendo como responsabilidade o planejamento em-
presarial do Grupo, a coordenação e aprovação dos planos
das empresas operacionais, a alocação de recursos de inves
timentos de acordo com prioridades.

Em nosso entender, a empre-
sa Souza Cruz Indústria e Comercio tem o carãter de "ho l -
ding" operacional do Grupo, com função deliberativa, sendo
responsãvel pelas decisões de investimentos do Grupo, defi
nindo as prioridades de alocação de recursos. Jã a empresa
Contab-Continental, Participações, Administração de Bens
e Planejamento S/A tem o carãter de IIholdingll financeira do
Grupo,realizando aplicações financeiras com os recursos o-
riundos dos lucros e das receitas das unidades operacionais.

A respeito da estrategia de
diferenciação de produto, a empresa tambem praticou mudan-
ças no direcionamento de seus investimentos. Com a retração
da demanda é a tendência de IIdown tradingll

, o mercado se
tornou mais competitivo e a Souza Cruz, por ter seus nego-
cios concentrados nos segmentos mais sofisticados do merca
do, apresentou queda em sua participação de mercado, de
82,5% em 1980 para 80,1% em 1981.
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Diante destes resultados, os
investimentQs foram direcionados para os três segmentos de
mercado considerados de maior potencial de crescimento:
a) O segmento de marcas mais ~~pulares, de menor preço(cat!
gorias A/B/C/D); b) O de produtos de baixos teores; c) O de
marcas internacionais, para atingir a faixa mais sofistica-
da, de maior poder aquisitivo.

Para competir nos segmentos
de menor preço, a Souza Cruz lançou as ·seguintes marcas:Pla
za(King Size e Slims), Cassino, Elmo e Belmont. Em 1982, as
cinco primeiras marcas, com as maiores participações de mer
cado eram: Hollywood, Arizona, Continental, Minister e Pla-
za, todas da Souza Cruz. Em 1983, houve uma mudança nas pa!
ticipações das marcas, com o crescimento daquelas de menor
preço. Assim, as cinco primeiras do mercado, em ordem de-
crescente, eram: Hollywood, Belmont, Plaza, Continental e
Arizona.

Uma materia publicada anali-
sou a tendência de "down trading" e a mudança estrategica
das empresas:

"Essas circunstâncias impõem uma estrate
gia bivalente, em que as empresas defendem
como podem as marcas das faixas superiores,
mas não podem evitar - e procuram adminis-
trar - o inevitãvel canibalismo que o merca
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do brasileiro estã vivendo, com as marcas mais
caras sendo literalmente engolidas pelas mais
baratas( ... ). Resta uma questão: não'e inglõ-
rio lutar para acabar tendo margens declinan -
tes?

"Pior seria perder mercado", fulmina Boni -
lha. Para ele, não hã como resistir às forças
de mercado. E, como registra a histõria recen-
te da Souza Cruz, "se não tivessemos entrado
nesse processo, terlamos perdido mercado firme".

Tambem dentro do objetivo estra
tegico de nao perder posição de mercado em função da tendência
de "down t r ad í nq!", a Souza Cruz passou a investir no segmento
de fumo de rolo e desfiado, a partir da constatação do aumento
do consumo de cigarros de palha. Outra materia publicada anali
sou esta questão:

"Preocupada em manter sob seu domTnio os
consu~idores que vêm perdendo nas faixas ma
is baixas dos cigarros industrializados, a
Souza Cruz resolveu modernizar as embalagens
de seus três fumos desfiados - Coral, Cinco
Pontas e Trevo, os dois primeiros quase cen
tenãrios. Num mercado estimado em 2 mil to-
neladas/mês, a Souza Cruz acha importante
ampliar sua participação de 3%, contando p~
ra isso com uma polTtica de oferecer produ-
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tos mais baratos que os dos concorrentes
pequenos( ... ) "Nosso crescimento ~ deri-
vado do "down trading" de cigarros manu-
faturados, dos ~onsumidores que deixaram
as marcas clãssicos e Arizona", explica
Aloisio de Carvalho, gerente de produtos
da Souza Cruz( ••. )"

No segmento de baixos teores,
foram lançados mais duas marcas: Minister Special Lights e
Columbia Ultra Lights. Era planejado lançar outras versões
"J t q ht s " das marcas Hollywood, Arizona e Continental.

No segmento de marcas intern~
cionais, a Souza Cruz lançou Kent e John Player Special .Duas
mat~rias publicadas analisam a estrat~gia destes lançamentos:

"Com o lançamento no Brasil do Kent(a
segunda marca m~is vendida no mundo de-
pois do Marlboro. da Philip Morris), a
Souza Cruz apressa sua estrat~gia de in-
ternacionalização de marcas, tentando am
pliar de 37% para 50% sua participação
no segmento de marcas estrangeiras vendi
das no Brasil".

"0 John Player Special vai ter lugar,
hoje, na preferência dos consumidores e,
no futuro, com a recuperação do mercado
de cigarros, nós jã teremos presença mar
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cada e participação ativa nesta faixall, disse
Burin. Pesquisas da Souza Cruz revelam que o
mercado de marcas internacionais(l% do total)
estã em crescimento( ... ) 11

Dentro da estrategia de diferenci!
çao de produto, a empresa ampliou sua ãrea de atuação, explo -
rando a imagem e o prestigio de suas marcas em outras linhas
de produtos, que nao fossem cigarros. Neste sentido, em 1981,
entrou no mercado de roupas esportivas e de lazer, atraves da
comercialização da IIgriffell IIhollywood Sport Line".

Quanto ã estrategia de preços pr!
ticada neste periodo, o Governo autorizou aumentos mais fre -
quentes e superiores ã inflação, visto que dentro da política
vigente, o setor de cigarros era considerado de peso inexpre~
sivo na composição da taxa inflacionãria, alem de significar
uma das principais fontes de recursos fiscais. No entanto, S!
gundo a Souza Cruz, a rentabilidade da indústria estava sendo
reduzida em função do aumento da incidência dos impostos so -
bre a receita, havendo uma queda no preço liquido do fabrica~
te, de 18,28% em 1978 para 14,91% em 1983, sobre os 100% do
preço ao consumidor no varejo.

Analisando as estrategias de cres
cimento e os padrões de competição praticados pela Souza Cruz,
nos ultimos 20 anos'verificamos que a sua dinãmica de acumula
çao não sõ seguiu a estrategia mundial da empresa-matriz, co-
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mo adquiriu caracter;sticas próprias em função das peculia
res da economia brasileira.

Para compreender a dinâmica de
crescimento da Souza Cruz no Brasil faz-se necessãrio ana-
lisar as particularidades e a evolução das suas estratégias
de diferenciação e diversificação ao longo dos ultimas anos.

Para alcançar e manter a posi-
çao de dom;nio (80% de participação) no mercado de cigªrros,
foi adotada a estratégia de diferenciação de produto, bas!
ada em seu diferencial tecnológico nas areas de produção de
materia-prima, formulação de produto e processos industri-
ais, além de vantagens competitivas em distrib~ição, inve!
timentos em marketing e vendas e capacidade financeira. E!
ta estratégia foi praticada de modo intensivo, no sentido
de que objetivou alcançar a posição de liderança em todos
os poss;veis segmentos de mercado: nas faixas de baixo, m!
dia e alto preços; nos segmentos de cigarros de "fu11 fla-
vors" e baixos teores; nas marcas internacionais, na cate-
goria de fumus de rolo e desfiados, etc. Tal estratégia vi
sava bloquear as poss;veis entradas de novos concorrentes
em qualquer um destes segmentos, mantendo absoluto o doml-
nio da empresa sobre o mercado.

Ao longo das vãrias fases c;-
clicas da economia brasileira, a estratégia de diferencia-
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çao sofreu alterações a nível das prioridades de investimentus.

Nas fases expansivas, de 1950 'a_
1961, e de 1968 a 1973, os investimentos foram direcionados na
ampliação da capacidade produtiva, sempre ã frente do cresci -
mento da demanda; na renovação tecnológica de sua estrutura i~
dustrial, com modernização dos processos produtivos, aumento
de produtividade é ganhos em economia de escala; no lançamento
de marcas mais sofisticadas, com melhorias tecnicas, a·
de misturas de fumo, sabores, filtro, embalagens,etc.

nível
Para

tanto, os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento de Produ
to, Propaganda e Promoções de Vendas foram significativos. Co~
sequentemente, houve um numero significativo de lançamentos de
novos produtos nestes períodos.

Nas fases de retração do ciclo e-
conômico, de 1962 a 1967 e 1974 a 1980, havendo redução nas
taxas de crescimento da demanda e o mercado ficando mais com-
petitivo, foram feitas alterações em sua estrategia de dife -
renciação de produto. As altas taxas inflacionárias e os au -
mentos dos preços dos cigarros, em ambas as fases, provocaram
uma tendincia de "down trading", com o consumo deslocando-se
para as marcas de menor preço. O aumento da carga tributária,
por sua vez; reduzia a rentabilidade da empresa. Desta forma,
o numero de lançamentos de novos produtos era reduzido, prio-
rizando-se os investimentos na sustentação da posição de com-
petitiva de suas marcas estabelecidas. Alem disso, a empresa
deslocou os seus investimentos para o lançamento de marcas de
menor preço, como unico meio de manter sua posição competiti-
va em todos os segmentos de mercado.
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Durante estes últimos vinte anos,
a Souza Cruz conseguiu manter sua posição de liderança no mer
cado,em decorrência de alguns fatores. O primeiro deles e o
fato de ter sido a primeira empresa estrangeira a entrar nes-
te setor, com uma antecedência de 50 anos em relação as concor
rentes. Isto lhe deu enormes vantagens competitivas, permiti~
do-lhe a criação de uma s51ida infra-estrutura produtiva, co-
mercial e mercado15gica.

O segundo fator e a base tecnol~
gica e financeira fornecida pela empresa-matriz, o que lhe
deu acesso ãs inovações tecnológicas, especialmente na formu
lação de produto e produção da materia-prima. Alem disso, o

.aporte de capital realizado pela empresa-matriz permitia um
volume de recursos suficiente e relativamente a um menor cus
to, par.a financiar a expansao das atividades, em prazos mais
curtos.

Em terceiro lugar, as estrategias
de cres:imento praticadas no mercado interno eram uma decor-
rênci~ ~as estrategias de crescimento e de competição a nl-
vel mundial da empresa-matriz. O que significa dizer que a
subsidiâria brasiléira, ao acompanhar as tendências verific!
das neste setor no mercado mundial, poderia direcionar o
seu crescimento, adotando uma estrategia de diferenciação de
produto superior em relação ã concorrência local e antecipa-
da em relação ã concorrência internacional.
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Quanto as pecuJiaridades das estra
tegias praticadas pela subsidiãria brasileira em relação às da
empresa-matriz e aos padrões de competição mundial, uma delas
e a prioridade dada ao lançamento de marcas nacionais em rQla-
çao às marcas internacionais. O fato de ter entrado no mercado
brasileiro por meio da aquisição de uma fãbrica local, com
vãrias marcas jã estabelecidas no mercado, além de o seu sõcio-
fundador ter permanecido na presidência da empresa ate 1962,p~
de ter colaborado para a estrategia de lançamento de marcas l~
cais. Mas estes fatos por si sõ não justificam a adoção desta
estratégia. Nem tampouco pode ser justificada apenas pelas ca-
racteristicas diferenciadas dos padrões de consumo vigentes no
pais. A nosso ver, o lançamento de marcas nacionais foi uma
opçao feita, provavelmente, a partir de uma orientação estrat~
gica da matriz, baseada em criterios não sõ de mercado, como
tambem econômicos.

A Souza Cruz, seguindo a dinâmica
de acumulação da empresa-matriz, decidiu diversificar suas
atividades a partir do inicio da decada de 1970. Como afirma
E. Guimarães, o processo de acumulação de capital em industr1
as oligopolistas tende a produzir um montante de capital e
de lucros que não pode ser absorvido no interior da própria
industria, porque a expansão da demanda de seu mercado cor -
rente e frequentemente insuficiente para assegurar a realiz~
ção do seu potencial de c~escimento. Dai porque a pressão p~
ra a diversificação, como meio de obter ~m escoadouro para o
excedente de capital.
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Inicialmente, a entrada em novos
negócios se deu atraves da aplicação de incentivos fiscais em
um numero grande e diversificado de pequenas empresas nacion~
is. Em seguida, as duas primeiras entradas em novos negócios-
sup~rmercados e piscicultura_não foram bem sucedidas, por fal
t a d e 11 kn ow - h o W 11 e ta m bem a u sê nc ia d e s ine r g'ia co lU o sou t ro s
negócios da empresa.

Posteriormente, a empresa se
reorientou em sua estrategia de diversificação, tomando como
premissa bâ s t ca a sua "vocação agroindustrial" e o "k now-how"
acumulado, atraves do seu negócio principal, nas areas de
papel e celulose, embalagem e agricultura. Desta forma, os no
vos negócios em que a empresa entrou ou representavam uma
integração do seu negócio principal, como a industria de fil-
me de polipropileno, ou possuiam alto grau de sinergia com a
sua operação corrente, a nivel produtivo, financeiro, comerci
al e mercadológico, como a indústria de alimentos.

A estratégia de diversificação foi
intensificada durante o periodo de 1970 a 1980; havendo uma
di~inuição de novos empreendimentos na fase recessiva da eco-
nomia, entre 1981 e 1983. O excesso de capacidade ociosa, as
altas taxas de juros e a ausência de perspectiva de signific~
tivos crescimentos nos diversos setores industriais,eram os
fatores atribuldos ã retração nos investimentos em novos neg~
cios. Desta forma, os recursos excedentes estavam sendo apli-
cados no mercado financeiro.
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3. As Estratégias de Crescimento da Nestlé

A análise do Grupo Nest1é enfatiz!
ra as estratégias praticadas pela sua principal subsidiária no
pais, a empresa CICOBRA- Cia. Industrial e Comercial Brasi1ei-
ra de Produtos Alimentares, uma vez que esta representa a maior
parte dos negócios do Grupo no Brasil. Como e sabido, o Grupo
possui ainda as empresas A1con Laboratórios do Brasil S/A,
Libby do Brasil Ind. e Com. Ltda, Cia. de Alimentos Chambourcy,
Minalba Alimentos e Bebidas S/A, Inprodal - Industria Produto-
ra de Alimentos Ltda.

o Grupo Nest1e iniciou seus negóc~
os no Brasil nos idos de 1900, atraves da importação de dois
produtos fabricados em sua matriz na Suiça: o Leite Condensado
"Milkmaid" e a Farinha Lãctea Nest1e. Em 1921, iniciou sua Op!,
ração industrial, por meio da aq~isição de uma fãbrica de lati
cinios local. No periodo que vai de 1921 a 1953, concentrou s~
as ati~idades na produção e comercialização de produtos ã base
de leite, lançando produtos já desenvolvidos na m a t r i z s u i ç a ,
Seu objetivo estrategico era a penetração de merca~o, expandi~
do a demanda dos produtos jã comercializados internacionalmen-
te pela empresa-matriz. No per;odo de 1921 a 1953, foram lanç!
dos 12 novos produtos ã base de leite. Para tanto, seus inves-
timentos priorizaram a ampliação da capacidade produtiva, com
a instalação de novas fãbricas, importação de mãquinas e equi-
pamentos, a difusão de novas tecnicas na produção do leite, p!
ra aumento da produtividade e rentabilidade. Naquele per;odo,
foram instaladas quatro fábricas de leite.
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A partir de 1953, adotou a estrate

gia de diversificação de suas atividades, com a produção de ca
fê solúvel para atender prioritariamente o mercado externo. Os
motivos bãsicos para a adoção da diversificação como estrategl
a de crescimento foram:

a) A baixa rentabilidade do negôcio de leite em pô e produtos

da materia-prima bãsica e o controle gQYernamental de pre-
ço s.

b) O limitado potencial de crescimento dos produtos tradicio-
nais à base de leite (le"te em pô, principalmente), em vi.!:.
tude da irregularidade das safras leiteiras e tambem da fi
nalidade de uso do produto. Isto~, por ter sua demanda res
trita aos recem-nascidos e às faixas mais jovens da popul~
ção, seu potencial ã longo prazo estaria limitado ao cres-
cimento vegetativo da população.

Os criterios adotados para a decl

sao de entrada da empresa em novos negôcios podem ser identi-
ficados como os seguintes:

a) Negôcios onde a empresa-matriz possuisse IIKnow-howll
•

b) Negôcios que permitissem operação em larga escala.
c) Que tivessem sinergia com os investimentos jã apli-

cados em estrutura produtiva (materia-prima, parque
industrial instalado, tecnicas de produção, etc.) e
infra-estrutura comercial (rede de distribuição, c~
nais de comunicação e outros fatores mercadolôgicos
como imagem de marca, etc).
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d) Que permitissem inovação tecnológica e desenvolvimen

to de estrategia de diferenciação de produto, com
vantagens competitivas.

e) Que permitissem exportação para outros mercados onde
a matriz operava (ex: cafe soluvel).

f) Negócios e~ que a materia-prima bisica fosse abundan
te, não só para atender a demanda interna, como para
o mercado externo(ex: manteiga de cacau).

g) E, como consequência destes fatores, negócios que
representassem significativo potencial de crescimen-
to e n;vel de rentabilidade dentro dos padrões da em
presa.

o criterio de decisão de alocação
de investimentos segundo o potencial futuro de crescimento do
segmento de mercado ê baseado na comparação entre o nivel de
demanda local existente e a demanda corrente nos paises de e-
conomia mais desenvolvida, como EUA e os pa;ses europeus. Se
a diferença de consumo per capita de determinado produto for
grande, a perspectiva de crescimento futuro da demanda local
ê considerada favorãvel, a partir da premissa de homogeneiza-
ção dos padrões de consumo a nivel mundial.

o caminho escolhido para a diver-
sificação seguiu, em parte, o mesmo feito pela empresa-matriz:
chocolates, sopas e caldos desidratados, produtos congelados-
estes foram os segmentos de mercado iniciais, entre os primei
ros em que a empresa entrou. Tambem seguindo a orientação da
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matriz, restringiu seu campo de diversificação ã indústria de
alimentos, considerada sua "vocação natural", sem praticar
a integração vertical, isto e, não produz diretamente suas ma
terias-primas bãsicas, mas compra de terceiros.

No periodo do cic10 de expansao da
economia brasileira, de 1950 a 1961, a Nestle realizou signif~
cativos investimentos na diversificação de seus negócios: em
1953, iniciou a produção de cafe solúvel e, em 1957, adquiriu
uma fãbrica de chocolates. Para a expansão da capacidade prod~
tiva, foram construidas duas novas fãbricas, foi iniciado o
serviço de assistência tecnica aos produtores de leite, para
aumentar a produtividade e garantir a regularidade no forneci-
mento. Também, neste periodo, realizou a primeira mudança na
est~utura organizacional, a partir da estratégia de diversifi-
caça0: foi criada, em 1958, a função de Gerência de Produtos
para a administração do novo negócio de chocolate. Dando conti
nuidade ã estratégia de diferenciação de produtos, lançou cin-
co novos produtos ã base de leite.

Na fase de desaceleração do ritmo
de crescimento econômico, de 1962 a 1967, a Nestle manteve se
us investimentos em suas estrategias de diversificação e dif!
renciação de produtos. Em 1962, lançou uma 1 inha de sopas e
caldos desidratados(Maggy). Em 1967, adquiriu uma fãbrica de
biscoitos. Tambem lançou 3 novos produtos ã base de leite. I-
naugurou três novas fãbricas de leite.
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Na fase seguinte, de expansao da
economia, de 1968 a 1973, a Nestle intensificou seus investi
mentos na estrategia de diversificação. Em 1968, lançou em
mercado-teste onze variedades de alimentos infantis homoge -
neizados. Em 1971, foi o lançamento Ja linha de produtos co~
gelados. Em 1972, lançou os sorvetes Yor~ e fez o r~lançame~
to da linha de biscoitos e de alimentos infantis. Em 1973,la~
çou os iogurtes e leites gelificados e fez o relançamento do
cafe soluvel. Foram lançados novos produtos nas linhas exis-
tentes de bebidas instantâneas e cereais infantis, por ex em-
p lo.

Para entrar no ramo de produtos
refrigerados e congelados, a empresa realizou pesados investi
mentos em distribuição, criando uma infra-estrutura de trans
porte, armazenamento e conservação de produtos, que exige sis
temas de refrigeração a baixas temperaturas(a chamada IIcadeia
de frioll

).

A fase de desaceleração da econ~
mia)de 1974 a 1980)representou para a empresa a necessidade
de limitar sua entrada em novos negócios, concentrando seus
investimentos na expansão dos mercados jã estabelecidos. A
baixa rentabilidade que os produtos ã base de leite vinham a
presentando desde 1975, com a intervenção governamental no
estabelecimento dos preços, e o grande aporte de capital de
giro necessário para financiar as compras da safra de leite
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e manter operantes os novos negócios ainda deficitários, como
a linha de produtos congelados, por exemplo, fizeram com que
a empresa redirecionasse sua po1itica de investimentos para a
ampliação e modernização de seu parque industrial jã instala-
do.

Po1iticas de racionalização da a-
tividade produtiva, redução de custos e aumento da produtivi-
dade foram as predominantes neste periodo. A maioria das suas
linhas de produtos apresentaram redução na taxa de crescimen-
to, alem de ter seus preços controlados pelo CIP. Com algumas
exceçoes, como a linha de iogurtes e sobremesas gelificadas,
que obteve altas taxas de crescimento neste periodo por repr!
sentar mercado emergente, em fase de desenvolvimento, com am
pliação de penetração nas camadas medias da população. Dentro
da po1itica de redução de custos e diante da crise do petróleo,
a empresa iniciou um programa de investimentos em desenvolvi-
mento de alternativas energeticas, com recursos aplicados em
equipamentos e implantação de novos processos industriais pa-
ra utilização da biomassa como fonte energetica.

A empresa deu continuidade ao pl~
no de expansao da capacidade produtiva, realizando investimen
tos na ampliação e modernização de três das fãbricas jã inst~
ladas, e inaugurando quatro novas fãbricas neste periodo.
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Dentro da estrategia de diversifi

caça0, a matriz, atraves da subsidiãria Libby, adquiriu a re-
de lanchonetes Bob's, em 1974. E em 1975, foi lançada a agua
mineral Minalba.

No caso de linhas de produto que
vinham apresentando baixa penetração de mercado e reduzido p~
tencial de crescimento, um caminho utilizado para superar o
limite ã expansão imposto pe10 mercado interno foram as expo!
tações, como no caso do cafe soluvel. Em 1979, a empresa pla-
nejava expandir a capacidade de produção do cafe solúvel exclu
sivamente objetivando ampliar suas exportações. Tambem não sõ
para atender o mercado interno, mas principalmente o externo,
a empresa inaugurou, em 1980, uma fãbrica de processamento de
cacau, para produção de semi-manufaturados para as industrias
de chocolate do Grupo: manteiga de cacau, chocolate em põ,tO!
ta e licor de cacau.

r
Para estimulo da demanda interna, \

a empresa continuou aplicando recursos em atividades de prop~
ganda, promoção de vendas e adequação de seus produtos, a ni-
vel de materias-primas e embalagens, de modo a torná-los mais
acessiveis a camadas mais amplas da população, em função de
preço.

Em 1980, como decorrência da estra
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tegia de diversificação dos negócios e a ampliação de suas
linhas de produto, a empresa realizou significativa rees -
truturação organizacional: adotou a divisionalização de
s~as operaç6es. A nova estrutura foi um imperativo decorre~1
te da maior complexidade e diversificação de seus negócios,
o que levou ã necessidade de descentralização das decisões
e agilização das operações.

Apesar do redirecionamento de
sua pol;tica de investimentos, voltada para aplicação de re
cursos próprios na consolidação dos negócios existentes, a
empresa apresentou preju;zos em 1980.

Na fase de recessao da economia,
entre 1981 e 1983, a empresa manteve sua pol;tica de redução
de custos e racionalização das operações industriais, concen
trando seus investimentos na manutenção de sua posição comp~
titiva nos mercados onde atuava.

Apesar da queda na demanda de
muitas das suas linhas de produto, a empresa voltou a aprese~
tar resultados de lucro liquido positivos, embora reduzidos,
em função dos seguintes fatores:

- afrouxamento do controle de preços de grande parte
de seus produtos, a partir de 1981;
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-politica de capitalização com reinversão de recursos
próprios;

-eliminação de produtos de reduzida rentabilidade e
vendas;

-concentração em areas de mercado mais rentãveis;

-politica de adequação de algumas linhas de produto
segundo novo perfil da demanda;

-politica de redução de custos e aumento de produti-
vidade.

A pOlitica financeira adotada pela
empresa neste periodo objetivou manter alto o capital de giro
e, consequentemente, a liquidez, e utilizar como fonte de fi-
nanciamento somente os recursos próprios, mantendo reduzido o
grau de endividamento. Como consequência desta politica, a em-
presa, em 1981, passou de devedora a credora do mercado finan-
ceiro, chegando a obter receitas financeiras liquidas naquele
ano.

Dentro da politica de adequação de
suas linhas de produto ao novo perfil da demanda, em decorrên-
cia das altas taxas inflacionãrias e achatamento salarial, re-
duziu de 40 para 10 itens a antiga linha de produtos congelados,
deixando de produzir os itens ã base de pescado para lançar
produtos de aceitação mais popular, de preços mais acessiveis.
Tambem em outras linhas, fez adaptações em seus produtos para
reduzir custos e, consequentemente, reduzir preços.
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Para minimizar a queda de rentabili
dade, a empresa, por exemplo, reorientou sua política de comer-
cialização de algumas linhas de produto, concentrando em areas
de mercado mais rentãveis. Na linha de sorvetes, reduziu a area
de distribuição para os mercados de maior demanda, São Paulo ~
Rio de Janeiro, eliminando 50% dos pontos de venda que comercia
lizavam os seus produtos. Na linha de congelados Findus, desat~
vou sua operação de 'pescado na unidade fabril do Rio Grande do
Sul, passando a produzir os novos produtos desta linha em uma
das fãbricas de São Paulo. O objetivo era racionalizar o siste-
ma de distribuição, aproximando a produção do mercado consumidor,
alem de reduzir sua cobertura de distribuição aos mercados mais
rentãveis como São Paulo e Rio de Janeiro.

Neste período, tambem continuou a
investir na ampliação da capacidade produtiva de suas fãbricas,
principalmente as de leite, chocolates, biscoitos e cafe soluvel.
Aplicou investimentos no programa energetico, adquirindo caldei
ras para a queima de biomassa e ãreas florestais como fonte de
materia-prima para este programa. Tambem adquiriu duas novas fã
bricas, uma de leite em põ, e outra de produtos alimentícioi
(Reimassas).

Dentro da estrategia de diferencia-
çao de produto, deu continuidade ao programa de lançamento de
novos produtos, em suas diversas linhas. Alguns destes lança -
mentos exigiram investimentos significativos em pesquisa e de---------------
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~e produtos, como o novo caf ê solúvel "Ne s ca f â

Casa Grande", lançado em 1983. Foram lançados novos produ-
tos principalmente nas linhas de chocolates, biscoitos,iógu!
tes e sorvetes. Introduzindo produtos diferenciados e, em
alguns aspectos, inovadores, a empresa objetivava não sõ me------1ho ra r sua po s iç ã'o c om pe ti t iva ne s te s m e rc a dos, como ta m bem
expandir a demanda, que se apresentava contraida em função
da queda de poder aquisitivo da classe media nos últimos a-
nos, a partir das politicas econômicas recessivas. Neste sen
tido, nas linhas de produtos onde a empresa enfrentava maior
concorrência, como por exemplo a de iogurtes, ou onde a de -
manda necessitasse de continuos estimulos em função de os
produtos serem complementares e superf1uos, como chocolates,
sorvetes e biscoitos, a empresa manteve investimentos em pr~
paganda e atividades promocionais.

Mesmo considerando como priorit~
rio o mercado interno, para os seus objetivos de expansão e
acumulação, a Nestle realizou investimentos no mercado éxter
no, para ampliar a penetração de seus produtos, tanto os
semi-manufaturados - cafê solúvel, cacau, manteiga de cacau-
quanto os produtos industrializados - bebidas achocolatadas,
alimentos desidratados, etc. Em 1983, as exportações da em-
presa totalizaram US$ 30,2 milhões. Seus produtos eram expo!
tados para 32 paises, incluindo EUA, Japão, União Sovietica,
França, Jamaica, Taiwan, Egito, Peru e Suriname. Para tanto,a
empresa realizava investimentos não sã em vendas e distribui-
ção como na área de produção, desenvolvimento de produto. g~
rantia de qualidade e embalagem, de modo a adequar-se às exi
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.

gências dos paises importadores. Como exemplo, as embalagens
dos produtos exportados sofriam adaptações t~cnicas e grâfi-
cas, implicando at~ em mudanças de marcas, por fatores lin -
guisticos, como facilidade de pronuncia.

Analisando a dinâmica de cresci-
mento da Nestl~ durante os últimos 20 anos, verificamos que
a Nestl~ e um conglomerado agro-industrial, cuja principal
estrat~gia de expansão foi a diversificação de suas ativida-
des no mercado brasileiro.

Durante os primeiros 30 anos de
operaçao industrial no pais, nas décadas de 1920/30 e 40, a
politica de investimentos da Nestl~ concentrou-se na expansao
de sua capacidade de produção e difusão de progresso técnico.
O fato de sua materia-prima bãsica, o leite, ser de origem n!
tural e não artificial ou sintética, estando o seu fornecimen
to sujeito às flutuações climâticas, fez com que a empresa
priorizasse sua alocação de capital na implantação de tecnicas
de produção mais avançadas e eficientes, substituindo os modos
arcaicos e primitivos de produção, de modo a alcançar maior
produtividade, rentabilidade e regularidade no fornecimento.

A empresa nao adotou a estrategia
de integração vertical, isto ~, a sua estratégia de produção
foi a de não fabricar seus insumos diretamente, mas de comprar
de terceiros, isto é, de milhares de pequenos produtores. Por
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tanto, a empresa nao imobilizou capital na compra de fazendas
ou cabeças de gado, optando por imobilizar capital em outros
fatores de infra-estrutura produtiva, como sistemas de reco -
1himento e armazenamento de leite, granjas experimentais para
criação de reprodutores de 1inhagem(bezerros) e tecnologia de
criação de gado. Tambem sua estrategia não objetivou a conce~
tração da produção em poueos e grandes produtores, optando por
estimular a produção por um grande numero de pequenos produt~
res distribuidos em vârias regiões, propicias ã criação do g~
do leiteiro.

Interpretamos esta estratégia de
produção como decorrente dos seguintes fatores econômicos e
políticos:

- as atividades agro-pecuârias nao sao as mais
rentâveis para o grande capital estrangeiro,
em função de as políticas econômicas no país,
desde a década de 30, terem priorizado a apli
caça0 de capital em atividades industriais.
Isto é, as inversões de capital publico diri~
giram-se para criar uma infra-estrutura de

\ -suporte as atividades industriais alem de di-
versos incentivos dando melhor remuneração ao
capital industrial.
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- a imobilização do capital no fator terra e
contraditória ã politica de mobilidade de
capital necessãria para otimizar a rentabi
lidade a partir de um portfolio diversifi-
cado de investimentos.

- a dispersão da produção por milhares de p!
quenos produtores objetiva ao maior contro
le, principalmente quanto à fixação de pr!
ço e quantidade de produto. A hegemonia da
industria estabelece uma relação de forças
a ela favorãvel.

- esta estrategia evita atritos de natureza
politica com outros grupos econômicos e
sociais, na medida em que não se envolve
diretamente com questões fundiãrias, de re
muneração de mão-de~obra no campó, etc.

A adoção da estrategia de diversifi
caça0 de suas atividades foi uma decorrência da necessidade de
superar as restrições impostas ã realização de s~u potencial de
expansão, pela ritmo limitado de crescimento do seu mercado cor
rente. Como afirma E. Guimarães, o ritmo de expansão da demanda
do mercado corrente da empresa pode ser insuficiente para permi
tir a realização do seu potencial de expansão, ocorrendo um ex-
cedente de acumulação interna que não pode ser aplicado na pró-
pria indústria em que e gerado. A superação desse limite ao cres
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cimento da empresa pode ser perseguida atraves: da aceleração
da taxa de expansao de seu mercado corrente; do aumento da
sua participação em tal mercado e da modificação de sua linha
de produtos e consequente ampliação do seu mercado corrente.

o inicio da diversificação de suas
atividades, em 1953, ocorreu quando a economia brasileira en-
contrava-se em seu ciclo expansivo, com altas taxas de cresci
mento. Nesta epoca, o Governo, atraves de suas politicas eco-
nômicas, alem de participar direta e indiretamente nos inves-
timentos, deu estimulos através de incentivos diversos ã apli
cação de capital privado, preferencialmente o estrangeiro.

A intensificação dos investimen-
tos na diversificação ocorreu no final da decada de 60 ate
a metade da década de 70, periodo tambem coincidente com a
fase expansiva do ciclo na economia brasileira. A partir da
segunda metade da década de 70 ate 1983, a empresa reduziu
seus investimentos na estratégia de diversificação,concentra~
do-se na expansão e consolidação de sua posição nos mercados
onde atuava.

A estratégia de diferenciação de
produtos foi utilizada simultaneamente a diversificação de ~
tividades. Em cada novo negócio em que entrava, a Nestle re~
lizava investimentos não só na capacidade produtiva, como
tambem em pesquisa e desenvolvimento de produto, procurando
introduzir inovações tecnológicas, alem de investimentos em
vendas e distribuição. A utilização do know-how da matriz foi
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aplicada nao so na padronização das tecnicas de produção como
tambem nas tecnicas de comercialização. As estrategias de
marketing de produto seguem, em muito, as orientações da empr!
sa-matriz, especialmente quanto às especificações de produto,
com ênfase nos fatores de qualidade e imagem. Paralelamente,
a subsidiâria brasileira tinha relativa flexibilidade para r!
alizar adaptações no marketing de seus produtos, objetiva~
do ajustâ-los ao perfil da demanda local.

Os investimentos aplicados na ex-
pansao e diversificação de seus negócios tiveram origem na i~
versao de capital feita pela empresa-matriz, na reaplicação
dos lucros obtidos em suas operações locais e a aplicação de
incentivos fiscais.

As estrategias de expansao da Nes
tlê foram sempre de longo prazo. Seus planos estrategicos eram
feitos para os sete anos seguintes.

Os negócios em ~ue a empresa deci

diu entrar podem ser identificados como de ~uas naturezas:

a} aqueles com alto potencial de crescimento a curto
prazo, rápida maturação e significativas
de retorno em prazo relativamente curto

taxas

b) aqueles com alto potencial de crescimento a longo
prazo, lenta maturação e baixa ou nula taxa de re
torno a curto prazo.
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No primeiro genero, incluem-se as
linhas de produto como iogurtes e sobremesas gelificadas e re
frigeradas, chocolates, biscoitos, bebidas achocolatadas e
instantâneas, como os principais exemplos. No segundo gênero,
incluem-se o cafe soluvel, os alimentos supergelados e os ali
mentós infantis.

o cafe soluvel, por exemplo, foi
lançado em 1953, e 20 anos após, em 1973, quando foi relança-
do, ainda apresentava baixa penetração de mercado, isto i,3%.
Em 1983, a empresa fez o lançamento de um segundo sabor, mais
forte, que foi resultado da evolução tecnológica perseguida
durante os ultimos anos. Com esta nova versao de produto, a
empresa acreditava poder expandir a demanda e aumentar a pen~
tração desta categoria de produto, que chegava somente a 6%
do consumo total de cafe no pais, naquela epoca.

Na categoria de alimentos infantis
a Nestle entrou em 1968, em carãter de teste, com maus resul-
tados. Em 1972, relançou a linha de produtos, com modificaç~
es, nos principais mercados - São Paulo e Rio. Em 1983, ainda
possuia uma reduzida penetração de mercado. Quanto ã linha
de produtos congelados, lançada em 1971, ainda apresentava
prejuizos acumulados em 1983. A empresa fez, naquele ano, mo-
dificações em sua linha de produtos, de modo a adequã-los aos
padrões de consumo de camadas mais amplas das classes medias
da população.



-178-

o que se verifica com estas exp~
riências e que a empresa foi inovadora, ao ser a primeira e~
presa a entrar em mercados ainda não explorados no pais, te~
tando reproduzir localmente a estrat~gia de diversifica~ão da
empresa-matriz no exterior, isto ~, ~~nuindo o mesmo padrão
de acumulação.Ao decidir entrar nestes novos negócios, a em-
presa acreditava que o potencial de crescimento seria signi-
ficativo, na medida em que tomava como premissa a homogenei-
zqção dos padrões de consumo a nivel mundial. Ou seja, o que
os europeus e americanos. consomem, o brasileiro poderia con-
sumir em proporções equivalentes. No entanto, mesmo depois de
constatar que a expansão da demanda ocorreria mais a longo
prazo, apos a superação de barreiras econômicas e culturais
pela população, a empresa continuou investindo nestes merca-
dos. Aplicou capital em pesquisa e desenvolvimento de produ-
to, propaganda e promoção de vendas, acreditando na criação
de novos hãbitos de consumo ao longo do tempo.

Os resultados alcançados pela e~
presa ao longo dos ultimos 20 anos indicam que o portfolio
de investimentos tem-se mantido equilibrado, havendo uma com
posição entre negócios de baixa e alta rentabilidade, de cur
ta e longa maturação. Consequentemen~e, a empresa tem-se man
tido altamente capitalizada, com bom nivel de liquidez e po-
sições de 1 iderança em vãrios mercados.

As mudanças estrat~gicas tiveram
reflexo na estrutura organizacional da empresa. Duas signifl
cativas mudanças podem ser identificadas: a criação da fun -
ção Gerência de Produto, introduzindo a estrutura matricial;
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e a divisionalização da empresa, dentr.o do conceito de unidades
estrategicas de negócios: cada unidade englobando ramos de neg~
cios diferenciados a nível estrategico, tecnico e mercadológico.
r interessante observar que a reestruturação da empresa ocorreu
após terem se passado 20 anos do início de sua estrategia de
diversificação. Tal fato pode indicar que a empresa, a nível es
trategico, tem uma postura agressiva e inovadora, enquanto a ni
vel de gestão operacional, nas areas de decisão, controle, auto
ridade, apresenta-se conservadora, incorporando com menor rapi-
dez as mudanças.

Quanto ã estrutura competitiva dos
ramos de negócio em que a empresa entrou, podemos identificar
dois tipos de estruturas:

a) Oligopólio diferenciado: setores em que hã alto
grau de concentração econômica, em que poucas
empresas detem controle de significativa parce-
la da oferta e onde hã competição por diferenci
ação de produto e não por preço.

b) Industria competitiva diferenciada ou 01 igopõlio
competitivo: setores caracterizados pelo fato
de que o grau de concentração econômica não e
suficiente para controlar o mercado, segundo a
concepção de M. Conceição Tavares. E onde hã
competição por preço e por diferenciação de pr~
duto, segundo E. Guimarães.



-180-

Os setores considerados oligopólios
diferenciados sao os de leite em pó; de produtos derivados de
leite, como sorvetes, iogurtes, leites condensados, cremes de
leite; de chocolates; alimentos infantis; farinhas e cereais in
fantis; sopas e caldos desidr~t.ados. Aqueles setores competiti-
vos representam uma parcela menor dos negócios da empresa, como
biscoitos, palas e caramelos, ãgua mineral, bebidas instantâne-
as, rede de lanchonetes.

Segundo E. Guimarães, a diferencia-
çao de produtos e uma forma de reforçar às barreiras à entrada
na indústria e um mecanismo de competição em l uq a r "da "competi-
çao por preço.Um novo produto propicia ã empresa inovadora vanta
gem competitiva e um lucro diferencial.

Na maioria dos mercados em que a
Nestle entrou, a sua liderança de mercado foi obtida a partir
da competição por diferenciação de produto, que implica em in-
vestimentos em capacidade instalada, pesquisa e desenvolvimen-
to de produto, despesas de vendas e distribuição. Nestes merca
dos, onde a Nestle, sozinha, detem parcela significativa da 0-

ferta, não e praticada a comjJetição por preço. A Nestle tem p~
der de fixar seus preços, segundo um criterio de "mark-up". Em
alguns ramos de negócio a Nestle, junto com outras empresas es
trangeiras ou nacionais, detem parcelas significativas do mer-
cado, como por exemplo, os setores de chocolates, iogurtes, s~
pas e caldos desidratados, sendo "que em alguns deles a Nestle
detem a 2~ e não a l~ posição do mercado.
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Nos setores industriais competitl
vos, onde ê praticada a competição por preço e por diferenci~
ção de produto, a Nestlê pratica tambem a diferenciação de
produto e investe em modernização e aumento de produtividade
em suas operaçoes fabris, buscando economias de escala, que
possam ser repassadas para os preços. O que não significa que
a em p r e sanã o a do teu m a e s t ra tê g ia de 11ma r k - u P 11, S e g u ndos e u s
objetivos de lucratividade e rentabilidade. Somente que seus
preços estão tambêm sujeitos às forças competitivas do merca-
do. Nestes setores, a empresa compete não sõ com empresas de
capital estrangeiro, como de capital nacional. Como exemplo,
no setor de biscoitos, balas e caramelos, hã grandes e peque-
nas empresas de capital nacional, de ~mbito nacional e regio-
nal. No setor de ãgua mineral, tambêm não concentrado, a em-
presa compete-com a Perrier, de capital francês, e centenas de
outros pequenos engarrafadores nacionais.

A estratêgia de preços adotada p~
la empresa, a partir de 1975, deixou de ser uma decisão de am
bito interno, para ser controlada pela politica governamental.
Tal controle reduziu o poder de fixação de preços pela empr!
sa, não significando, no entanto, a eliminação total da inici
ativa da empresa nesta questão. Isto porque o sistema de con-
trole de preços praticado pelo Governo considerava as variaç~
es na estrutura de custo direto dos produtos, autorizando au-
mentos de preços a partir de comprovados os aumentos diferen-
ciais de custo. Este procedimento nao questionava o "mark-upll
original, praticado pela empresa. Com a tendência de os aumen
tos de preços serem inferiores aos aumentos de custos, a mar-
gem de lucro apresentava tendência de queda. Para neutralizar
este efeito, a empresa tinha margens de manobra, com relação
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a redução de despesas operacionais e custos indiretos, que nao pr~
cisariam ser repassados para os preços. Desta forma, a margem de
lucro poderia ser mantida.
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4. As Es{rateg;as de Cresci1nentoda Gessy Lever

o Grupo Gessy Lever instalou-se no Bra
sil em 1929, para comercializar produtos importados da matriz, es-
pecialmente o sabão SUNLIGHT e os flocos LUX. Em 1930, inaugurou
sua primeira fãbrica. Nas decadas de 1930/40 e 50, a empresa inve~
tiu na ampliação de sua capacidade produtiva e na distribuição na-
cional de seus produtos. Nesta epoca, produzia sabões, sabonetes,
cremes dentais e produtos de perfumaria e toilette. Na decada de
50, intensificou seus investimentos na estrategia de diferenciação
de produto: em 1953, lançou o sabão em pó(Rinso) e em 1957, o pr..:!..
meiro detergente em pó sintético(OMO). Também naquela epoca, mon-
tou o seu departamento de Marketing.

Em 1960, a empresa Lever, adquiriu a
Gessy, de capital nacional, fabricante de sabões, sabonetes, cremes
dentais, formando então a empresa Gessy Lever. Com esta aquisição,
a empresa conseguiu dar às suas operações uma economia de esca1a.
Na decada de 60, seus negócios continuavam concentrados nos merca-
dos de sabões, sabonetes e artigos de toucador.

No ano de 1970, com a vinda de um in-
glês da matriz para assumir a presidência da empresa, foram tomadas
decisões em direção ã estrategia de diversificação: foi criada a
divisionalização da empresa, com cinco unidades operacionais:Lever,
para detergentes e sabões(70% do faturamento da empresa na época);
Elida Gibbs, para artigos de toilette; Van den Bergh, para alimen-
tos; Atkinsons, para perfumes; e, mais tarde, foi feita a primeira
ofensiva de peso na direção da diversificação dos negócios da em -
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presa: foi lançada pela Divisão Van Den Bergh a margarina Doriana.

A empresa optou por diversificar entra~
do no ramo de negócios de margarinas, óleos e gorduras, em que a
empresa~matriz possula amplo "know-how". O ramo de alimentos deti-
nha o maior peso nos negócios mundiais do Grupo e, por esta razao,
passou a ter prioridade na estrategia de diversificação.

Os critérios considerados para a entra
da em novos negócios foram os seguintes:

1) Negócios em que a matriz possulsse "know-how~
2) Que permitissem produção em larga escala
3) Que representassem inovação tecnológica e possibilitas-

sem diferenciação de produto
4) Que representassem negócios de longa duração, e nao efê

meros

5) Que significassem grande potencial de crescimento e boas
perspectivas de rentabilidade

A decisão de investir na estrategia de
diversificação ocorreu no periodo expansivo do ciclo da economia
brasileira, de 1968 a 1973. Neste perlodo, a empresa, além de entrar
no mercado de margarinas, incorporou a A1nasa (Alimentos Nacionais
S/A), fabricante do sorvete Ge1ato.
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Tambem foram aplicados investimentos
na estrategia de diferenciação de produtos, com o lançamento de
novos produtos. A Divisão Lever lançou o sabonete Lux Luxo e o
Detergente Skip. A Elida Gibbs lançou naquele per;odo 16 novos
produtos, entre shampoos, talcos, sabonetes, desodorantes,cremes
rinses e cremes dentais. A Van Den Bergh lançou tambem" a margari
na Bece1.

Na ampliação da capacidade produtiva,
foram feitos investimentos na aquisição e instalação de novos e-
quipamentos, especialmente na fãbrica de detergentes em po~

Naquela epoca, todos os mercados em
que a empresa atuava representavam significativas taxas de cres
cimento, a n;veis de 15% a 20% ao ano. As vendas totais da em-
presa, em volume fisico, cresceram 100% no per;odo de 1970 a
1973.

o per;odo de 1974 a 1980, correspo~
dente ã fase de desaceleração do crescimento da economia brasi-
leira, começou com a empresa enfrentando os problemas da crise
do petróleo. As linhas de produtos como detergentes em pã, de -
tergentes liquidos e produtos de toucador, possuindo insumos si~
teticos ã base de petróleo, sofreram escassez de materia-primas
e o consequente aumento de custos, a ponto de haver paralização
temporãria da produção. Com o aumento dos custos e queda nas
vendas, a empresa incorreu em despesas financeiras. Consequent~
mente, em 1974 apresentou queda de 30% no lucro liquido.
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No ano seguinte, em 1975, a empresa ~
provava junto ã matriz o seu segundo plano qu í nqu e na l ("Five-Year
P1an"), que previa investimentos anuais da ordem de US$ 12 milhões,
sendo 33% destes recursos para aplicação no setor alimenticio,que
representava ~nenas 20% nos negócios totais da subsidiãria brasi-
leira. Na epoca, o Brasil era considerado como um pals de perspe~
tivas favorãveis para aplicação de investimentos, com taxas de
crescimento previstas da ordem de 10% ao ano, enquanto as economi
as dos outros paises jã apresentavam retração. A empresa fazia
planos de investir no mercado de alimentos prontos e semi-prontos,
com produtos:como sopas, temperos.e alimentos desidratados. Esta-
vam sendo estudadas alternativas de linhas de produtos inovadoras,
diferenciadas, com significativo potencial de crescimento no mer-
cado brasileiro.

Naquele periodo, o mercado de margari
nas vinha apresentando taxa media de crescimento anual de 12%,bem
acima da taxa media da industria alimenticia. A Divisão Van Den
Bergh lançou a margarina Astra, para um segmento mais popular. E,
a partir de 1976, decidiu ampliar suas atividades, lançando as
linhas Gradina e Marvello, com uma gama completa de margarinas,go!
duras e outros produtos, destinados aos setores de confeitarias,
doceir.as, pallificadoras, restaurantes e cozinhas industriais. Tam
bem desenvolveu e passou a produzir variada linha de gorduras, 0-

leos hidrogenados e emulsificantes, para o setor de industrias a-
limentares. Em 1979, lançou os molhos para salada e os chãs Lipton.
A linha de molhos não apresentou bons resultados e, alguns anos
depois, foi retirada do mercado. A empresa tambem chegou a estudar
a possibilidade de entrar no mercado de iogurtes, tendo desistido
porque uma pesquisa indicara não haver aceitação por parte do con
sumidor brasileiro. Posteriormente, o presidente da empresa la-
mentara esta decisão, ao ver a expansão do negócio de iogurtes.
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Ainda dentro da estrategia de diversifi

caça0, a empresa entrou no negócio de rações para animais, uti1iza~
do-se do "know-how" da empresa-matriz. Foram construldas duas unida
des de produção de palha de soja para à1imento do gado bovino.

Naquela epoca, em decorrência da po1lti
ca econômica recessiva, muitas das linhas de produto da empresa pa~
saram a enfrentar retração de mercado, como detergentes em pó, sab~
netes, desodorantes e outras linhas de perfumaria e toucador. Adi-
cionalmente, os mercados ficaram mais competitivos com a entrada de
marcas concorrentes de baixos preços.

Com a retração da demanda e a queda da
lucratividade pelo controle de preços exercido pelo CIP nas suas
principais linhas de produto, a empresa, em 1979/80, passou a rever
seu programa de investimentos. A prioridade foi deslocada para pro-
gramas de redução de custo, economia de óleo combustlve1, aumento
de produtividade, substituição de materias-primas e equipamentos
importados, incentivo às exportações. Adicionalmente, a empresa ob-
jetivava concentrar investimentos na ampliação de capacidade produ-
tiva, para antecipar-se ao crescimento da demanda e manter sua posl
çao competitiva no mercado. Em alguns mercados, como o de detelgen-
tes em pó, a empresa vinha perdendo partiéipação para concorrentes
de menor preço. Assim, em 1979, foi inaugurado um novo laboratório
para pesquisa e desenvolvimento de produtos de limpeza domestica e
higiêne pessoal.
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A partir da proibição de importação de
algumas de suas matérias-primas, a Van Den Bergh investiu recursos
no incentivo da produção de girassol, utilizado para produção de
ôleo, matéria-prima de alguns de seus produtos.

A Divisão Elida Gibbs lançou sete no-
vos produtos no periodo entre 1974 a 1976. A partir de 1977, come-
çou a enfrentar retração de mercado em vãrias das suas linhas de
produto.

No Balanço do exercicio findo em março
de 1980, a empresa acusava crescimento no volume fisico de vendas
de +18%, e queda real no lucro liquido. Naquele ano, a empresa de-
cidiu não distribuir dividendos.

No periodo de recessao da economia bra
sileira, entre 1981 a 1983, a empresa priorizou a aplicação de in-
vestimentos na solidificação de sua posição competitiva nos merca-
dos em que atuava, além de programas de aumento de lucratividade e
rentabiíidade. Segundo um dos diretores da empresa, liA prioridade
ê par~ dS obras que podem dotar a empresa de percentual de cresci-
mento igual ã taxa de expansão do mercado, a fim de conseguir man-
ter a posição conquistada, caso contrãrio, em menos de cinco anos,
a Gessy perde a situação atual ".

Foram realizados investimentos na reno
vação tecnológica dos processos produtivos. Entraram em operação
duas novas fãbricas, uma de sabonetes e outra de detergentes em pô.
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Houve ampliações de duas unidades fabris, uma de alimentos e outra
de detergentes 1iquidos.

Para reduzir os custos operacionais,na
area de distribuição, foi cortado em 50% o numero de pontos de ven
da atendidos diretamente, passando a utilizar intermediários e ata
cadistas. Os produtos de menor volume de vendas tiveram sua ãrea de
distribuição concentrada nos principais mercados, como o sabão em
põ Rinso. Tambem as despesas de vendas, propaganda e promoçao dos
produtos não apresentaram crescimento a nive1 real.

No Balanço do exercicio findo em março
de 1981, a empresa acusava reduzida margem de lucro, alto grau de
endividamento e despesas financeiras consideráveis. Tambem naquele
ano não distribuiu dividendo. Para dar continuidade ao seu progr!
ma de investimentos, a empresa-matriz realizou injeções de capital
de risco.

Em 1981, o CIP liberou os preços de
várias de suas linhas de produtos. Em consequência deste fato, a
empresa, no Balanço encerrado em março de 1982, acusava um grau de
rentabilidade adequado. O volume fisico de suas vendas no mercado
cresceu 5%. As exportações apresentaram bom resultado, com cresci-
mento de 10% em volume. Na epoca, eram exportados margarinas e õle
os enlatados para paises da ~frica e America Latina.
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No Balanço de março de 1983, a empresa

acusava um resultado de vendas 10% inferior' aoi a no anterior. A
maxidesva1orização do cruzeiro teve significativo impacto desfavo-
rãve1 sobre seus emprestimos em moeda estrangeira, com as despesas
financeiras achatando sua margem de lucro. Na epoca, a dívida em
moeda estrangeira representava 20% do capital da empresa. Adicional
mente, algumas de suas materias-primas e insumos eram importados,o
que agravava sua posição financeira. A recessão ecoriBmica gerou re
tração dos mercados das suas vãrias linhas de produto, passando a
empresa a operar com capacidade ociosa. Suas fãbricas de detergen-
te, por exemplo, operavam com 30% de capacidade ociosa.

A empresa adotou rígido controle de
despesas e rigorosa admtnistração do fluxo de caixa. Houve corte de
funcionãrios, reduzindo-se 6% da mão-de-obra de produção e 25% de
tecnicos e administradores.

Objetivando reduzir custos operacionais,
a empresa adotou medidas para "enxugarll sua estrutura. Como exem-
plo, a Divisão Atkinsons foi incorporada ã Divisão Elida Gibbs,so
fendo cortes não sõ de funcionãrios como de linhas de produtos m~
.•0S rentãveis. Outra mudança significativa foi a adoção da inte -
graçao vertical no setor de embalagens de detergentes. A empresa
passou a produzir internamente as embalagens e tampas plãsticas de
seus produtos. Adicionalmente, reduziu o consumo de combustíveis,
substituiu insumos e equipamentos importados e promoveu o aumento
de produtividade de suas fábricas.
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Em algumas linhas de produtos, para
fazer face ao acirramento da concorrência e estimular a demanda,
a empresa lançou novos produtos e modernizou algumas marcas tra
dicionais. A Van Den Bergh, por exemplo, lançou a margarina Ado
re11a e re1ançou sua marca Doriana. A Lever 1anç u o detergente
em po Gessy, com menor preço,para competir no crescente segmen-
to de marcas mais popu1ares~

Dentro da sua estrategia de diversi
ficação, o único investimento significativo realizado no per;o-
do foi na subsidiãria Orquima, que começou a produzir uma linha
de s;licas sinteticas, entrando no mercado de materias-primas
quimicas não só para atender a demanda dos produtos das outras
divisões da empresa, como tambem para outras indústrias. A em-
presa vinha investindo no desenvolvimento de materias-primas na
cionais, a partir das crescentes dificuldades de importação.

Analisando a dinâmica de crescimen-
to e o padrão de competição adotado pela subsidiária brasileira
do Grupo Uni1ever, verifica-se que, em relação ã dinâmica de de
senvo1vimento da economia brasi1eira,a empresa atrasou-se na
tomada de decisões de dinamização de seus negócios no pals.Isto
e, a empresa não acompanhou com a mesma intensidade e sincronia
a onda de investimentos que caracterizou o primeiro ciclo expa~
sivo da economia brasileira, a partir dos anos 50 ate o inicio
dos anos 60, quando a industrialização brasileira sofreu trans-
formações estruturais decisivas. Na realidade, naquela epoca, a
empresa fez um unico grande movimento decisivo para a sua estra
tegia de acumulação, que foi a aquisição de uma industria concor
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rente, a Gessy, a qual lhe permitiu mais do que dobrar sua cap~

•..cidade produtiva, para atender a crescente demanda nos mercados
.- atuava. A aquisição da Gessy ocorreu 1960,em que Ja em em mea-

dos do primeiro ciclo expansivo, que se iniciou em 1947 e se en
cerrou em 1962.

o segundo movimento significativo,
a n;vel de inversão de capital de risco pela empresa-matriz,o-
correu somente dez anos mais tarde, em 1970, em meados do se-
gundo ciclo expansivo da economia brasileira(1968-1973). A es-
trategia de expansão adotada foi a diversificação de suas ativl
dades em direção ao: ramo de alimentos, no setor de margarinas,
tendo sido a ~erceira empresa estrangeira a entrar. As suas con
correntes entraram no setor no inlcio da decada de 50. O segun-
do negõcio no ramo de alimentos em que a empresa entrou foi sor
vetes, tambem utilizando "know-how" tecnico e mercadolõgico da
empresa matriz. Neste mercado, a empresa entrou simultaneamente
com a Nestle, para enfrentar a hegemonia absoluta da concorren-
te Kibon.

No setor de margarinas, õleos e go~
duras, a empresa apresentou grande crescimento por ter introdu-
zido produtos com significativo avanço tecnolõgico,como foi o
caso da margarina cremosa Doriana. Apesar de ter obtido signifl
cativas taxas de crescimento durante a decada de 70, a divisão
Van Den Bergh não conseguiu atingir a liderança deste mercado,ob
tendo a segunda posição, com 32% do mercado, enquanto a Anderson
Clayton, mais antiga no setor, detinha 38%.
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No setor de sorvetes, a empresa, atr~

ves da sua divisão Gelato, nao conseguiu alcançar posição expres-
~iva no mercado, por não introduzir diferenciação significativa de
produto versus as principais concorrentes, Kibon e Nestle, mais
agressivas em suas estrategias competitivas.

No setor de produtos de higiene pessoal
e perfumaria, a empresa divide a liderança com outros fabricantes
de capital estrangeiro, como a Colgate e a Kolynos.

A divisão Lever, nos setores de prod~
tos de limpeza domestica, detem a liderança em alguns mercadosre~
quanto em outros segmentos divide a liderança com outros grandes
fabricantes nacionais e estrangeiros.

Assim, podemos identificar as seguin-
tes estruturas competitivas no ramo de negôcio em que a empresa
entrou: o oligopôlio diferenciado, como os setores de margarinas,
sorvetes, cremes dentais, detergentes em pô e liquida, amaciantes
de roupa; oligopôlio competitivo, como os setores de sabonetes,d!
sodorantes, shampoos, perfumaria, sabões em barra, sendo estes se
tores fragmentados e não concentrados.

o fato de a empresa ter invertido gra~
de soma de investimentos na diversificação de suas atividades so-
mente a partir de 1970, em projetos, muitas vezes, de longa matu-
ração, tornou a empresa ~ais vulnerável ao impacto dos efeitos da
crise internacional, a partir de 1974. Isto porque nao houve tem-
po suficiente para o retorno do capital aplicado, encontrando-se
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a empresa descapitalizada, dur.ante a fase mais aguda da crise,
entre 1979 e 1981. Para fazer f~oe aos compromissos de capital jã
assumidos nos projetos em desenvolvimento, a politica financei
ra da empresa baseou-se na captação de recursss de terceiros,
em combinação com a inversão de capital de risco da matriz.

Tambem interpretamos as dificulda-
des enfrentadas pela empresa, durante as fases de desaceleração
e recessão da economia, como uma decorrência do seu portfolio
de investimentos. Ao seguir a orientação da estrategia de acu-
mulação da empresa matriz, baseada na diversificação de usos de
suas materias-primas bãsicas, óleos e gorduras, a empresa, alem
de entrar tarde nos mercados, apresentou uma diversificação li-
mitada de linhas de produtos alimentares, concentrando-se nos
setores de margarinas e óleos. As incursões nos segmentos de
chás e molhos para salada, por representarem mercados de redu-
zido potencial de crescimento, não trouxeram resultados signi-
ficativos.

o neg~cio de sorvetes, apesar de.
apresentar bom potencial de crescimento, tambem não trouxe re
sultados .expressivos por ser um setor muito concentrado, domi-
nado por duas empresas tradicionais nos negócios de laticinios
e alimentos refrigerados, a Kibon e a Nestle, que possuem van-
tagens competitivas, a nivel tecnológico e de economia de esca
la. Alem disso, o negócio de sorvetes não apresentava sinergia
com os outros ramos de negócios da empresa, por diferenças de
fontes de materias-primas, processos industriais e rede de dis
tribuição. A empresa tambem não utilizou a base instalada no
negócio de sorvetes para diversificação em outras linhas de pr~
dutos refrigerados derivados do leite, como iogurtes, queijos
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ou sobremesas gelificadas, como fez a Nestle, por exemplo.

Uma causa que pode ser atribuida a
limitada amplitude de diversificação da empresa e a ausência
de expressiva base tecnológica da matriz em outros ramos de a-
limentos, como por exemplo leites, legumes, frutas, cereais,
etc., alem dos tradicionais óleos e gorduras vegetais. Assim,
as incursões da empresa no setor de alimentos foram de âmbito
limitado, deixando a empresa de entrar em setores de maior po-
tencial de crescimento, como o de iogurtes, por exemplo.

Estas constatações estariam d~ a-
cordo com a anãlise feita por E. Guimarães(198l), que conside-
ra que o padrão normal de diversificação se caracteriza pelo
movimento da empresa na direção de indústrias no interior de
sua base tecnológica e/ou área de comercialização e na direção
de indústrias vizinhas do ponto de vista dessa base ..Assim, se
gundo este autor, a base tecnológica e a ãrea de comercializa-
ção da empresa definem seu horizonte de diversificação.

Uma anilise alternativa para a. cau
sa da limitada amplitude da diversificação da empresa no setor
de alimentos refere-se a consideração de que a escolha dos ra-
mos de negócio não foi baseada na falta de significativa base
tecnológica da matriz em outros ramos, alem de margarinas e
óleos. Mas foi uma decorrência da análise da rentabilidade es-
perada versus o volume de investimentos requerido para superar
as barreiras ã entrada e estabelecer a empresa no novo setor.
Desta forma, ao analisar as alternativas de investimento no
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pais, a empresa nao identificou segmentos de mercado com pote~
ciais de crescimento compat;veis com o n;ve1 de investimentos
e de rentabilidade esperados.

Esta hipótese pode ser indicada p~
las seguintes afirmações de seus diretores: "Não vamos comprar
participação de mercado a qualquer preço .•. Portanto, o que irã
determinar, ou não, o investimento num produto ou noutro serã
o seu resultado. Este e um principio bãsico do capitalismo que
procuramos preservar ... ". Outra afirmação refere-se ao lamento'
do Presidente da empresa:IIHoje n5s lamentamos de ter perdido
o mercado brasileiro (de iogurtes)". A empresa deixou de en-
trar no mercado de iogurtes porque uma pesquisa de mercado le-
vou ã conclusão de que 110 brasileiro jamáis iria comer iogurte".

Adicionalmente, o fato de ter ini-
ciado tarde a sua estratégia de diversificação, fez com que a
empresa se deparasse com mercados 01igopo1izados, jã dominados
por outras grandes empresas estrangeiras e nacionais. Desta fo!
maJ as barreiras ã entrada eram muito maiores, o que exigiria
um volume significativo de capital, economia de escala e vanta-
gens tecno1õgicas. Conforme afirma E. Guimarães, a diversifica-
çao e uma possibilidade aberta a qualquer empresa, desde que dis
ponha de recursos necessãrios para realizar investimentos e de
capacidade para superar as barreiras ã entrada. Segundo este
autor, depende de dois fatores: a capacidade para uti-
lizar a tecnologia associada ã nova atividade e sua eficiência
em alcançar custos competitivos; e, tambem, a capacidade para
conquistar novos clientes e superar preferências pelos produtos
concorrentes.
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Num esforço de slntese, interpretamos a

causa do espectro limitado da diversificação dos negócios da empre-
sa como sendo uma combinação dos dois fatores. Ou seja, a base tec-'
nológica da matriz nos outros ramos de alimentos não deve ter a ex-
pressa0 que tem sua tecnologia em margarinas e óleos, talvez por
serem negócios que, individualmente, t~m pouco peso nos negócios t~
tais do Grupo. E: sabido que o ramo de "ou tr o s a l í men t o s " representa
25% no volume total de receitas, englobando os setores de: peixe;
lfnguiça; pasteis; produtos de carne defumados, conservados e enla-
tados; sorvetes; alimentos congelados; sopas prontas; alimentos ~e-
sidratados; chã; cafe; geleias; bebidas de frutas; misturas para b~
10; pudins instantâneos; queijos naturais. Adicionalmente, os seto-
res de alimentos, de interesse da empresa no pais, por serem oligo-
polizados e apresentarem significativas barreiras ã entrada, exigi-
riam grandes investimentos que, comparados com os potenciais de
crescimento projetados pela empresa, monstravam-se com reduzida per~
pectiva de rentabilidade.

Quanto ã opçao de diversificação pela
via da integração vertical, esta tambem seguiu a lógica de acumula-
ç~o adotada pela empresa matriz. Os negócios no ramo de produtos
quimicos industriais foram uma derivação do negócio de sabões e de-
tergentes, para produção das materias-primas usadas naqueles produ-
tos. Aqui no Brasil, atraves da sua subsidiãria Orquima, a empresa
produz materias-primas qUlmicas para seus produtos de consumo e co-
mercializa estes produtos de limpeza em segmentos de mercados indus
triais.

A estrategia de integração vertical foi
intensificada durante as fases de desaceleração e recessão da econo
mia, em função da impossibil idade de importação de materias-primas.
Assim, a empresa passou a fazer experi~ncias na agro-indústria, in-
centivando o plantio de girassol, materia-prima para óleos e marga-
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rinas. Passou a produzir internamente algumas de suas embalagens
plãsticas. E a Orquima iniciou a produção de outras matêrias-prl
mas quimicas, como silica sintêtica.

Em todos os ramos de negôcios onde a
empresa entrou, era praticada a estrategia de diferenciação de
produto, com o objetivo de aumentar sua participação nos mercados
correntes e, tambem acelerar a taxa de crescimento da demanda. A-
dicionalmente, a diferenciação de produto permite margens de lucro
diferenciais. Segundo declaração de um dos diretores da empresa,
1I ••• procuramos entrar ... com produtos novos ou pouco conhecidos,e
não com produtos lime tooll, que possam conquistar uma posição efê-

-mera. Nosso objetivo e mais ousado, pois visamos conquistar uma
posição bastante forte no ne rc ad o ? •

Neste sentido a empresa investiu capl
tal em ampliação da capacidade produtiva, antecipando-se ao cres
cimento da demanda, em pesquisa e desenvolvimento de produtos e
despesas de vendas e distribuição. Foram lançados produtos inova-
dores, como detergente em pô, margarina cremosa, amaciante de rou
pa, etc. Apoiando cada lançamento,eram aplicados recursos em pro-
paganda, promoção de vendas e distribuição.

Com a desaceleração e a recessao eco-
nômica, houve retração da demanda da maioria de suas linhas de
produtos e o crescimento de marcas concorrentes de baixos preços.
Desta forma, a empresa lançou produtos dirigidos aos segmentos m~
is populares, como alternativa para manter sua posição competiti-
va. Como exemplo, o lançamento do detergente em pô Gessy.
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Com referência ã estratégia de preços,
de acordo com Kalecki, quanto maior' o dominio sobre o mercado,isto
e, o grau de monopólio, maior será o preço fixado pela empresa pa-
ra seu produto em relação a seu custo médio e, portanto, maior se-
ra seu lucro. No caso ~a Gessy Lever, nos mercados com estrutura
de 01 igopólio diferenciado, em que a empresa detinha parcela signi
ficativa da oferta, podia ser praticada a politica de "mark-up",
com base em seus custos de produção e lucratividade desejada.

A partir de 1975, com o controle de pr~
ços da maioria de suas linhas de produtos, seu poder de fixação de
preços ficou reduzido, o que nao significa ficar eliminado, na me-

ídida que a empresa poderia manter seu mark-up, e:sua lucratividade,
reduzindo seus custos indiretos e despesas operacionais.
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CAPITULO VII

DESEMPENHO ECONOMICO DAS EMPRESAS DURANTE AS
FASES CTCLICAS

1. Introdução

Este capitulo objetivarâ exami
nar alguns resultados econômicos das empresas Volkswagen, Gessy
Lever, Nestle e Souza Cruz, a fim de quantificar, da maneira mais
precisa possivel, o crescimento, a lucratividade, a rentabilida-
de e os investimentos, durante as quatro fases ciclicas da econo
mia.

A fonte dos dados ê o Balanço
Patrimonial e os Demonstrativos de Lucros e Perdas das empresas,
publicados nos Relatórios de Diretoria, nos jornais e no Diârio
Oficial.

A qui c a b e o b s e rv a r a 1 im it d c ã o c-;

destas demonstrações financeiras para uma mensuraçao objetiva e
precisa dos resultados, porque estas demonstrações nao refletem
todas as operações financeiras realizadas ao longo dos anos.Alem
disso, os criterios de registro dos dados em cada conta sofreram
mudanças ao longo dos últimos anos, em função das novas leis. As
empresas tambem trabalham de modo distinto com os vârios concei-
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tos contãbeis, havendo dificuldade para a identificação dos dados
relativos a cada conta.

Apesar destas restriçõe~ julga-
mos vã1ida a utilização destes dados, na medida em que sao os da-
dos oficiais das empresas, os unicos que estão disponiveis e que
sao utilizados largamente para as avaliações de desempenho econo-
mico.

Os dados que serao analisados
sao os seguintes:

1) Vendas Liquidas: foram obtidas subtraindQ-se das Vendas
Brutas os impostos (ICM, IPI e outros)

2) Lucro Operacional Liquido: resultado das Vendas Liqui-
das menos o Custo da Mercadoria Vendida e as Despesas O
peracionais

3) Ativo Total: deste foram subtraidas as contas de compe~
saçao, as Provisões para devedores duvidosos e a depre-
ciação

4) Ativo Fixo Liquido: corrigido, menos a depreciação cor-
rigida. t também chamado de Imobilizado Liquido.

5) Patrimônio Liquido: Capital mais Reservas e Lucros Reti
dos

EDECKfR
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6) Investimentos ou Participações Acionãrias em empresas
subsidiãrias, coligadas ou controladas

Os dados de Vendas Liquidas e
Ativo Total permitirão medir o crescimento real das operações
das empresas.

Os dados de Investimentos,p~
trimônio Liquido e Ativo Fixo Liquido serão usados para medir
o' crescimento dos investimentos.

O Lucro Operacional Liquido
serã usado para cãlculo de indices de lucratividade e rentabi-
lidade. O indice de lucratividade serã o seguinte:

1) Lucro Operac. Liq.
Vendas Liq.

Os indices de Rentabilidade
serao os seguintes:

1) Lucro Operac. Liq.
Patrimônio Liq.

2) Lucro Operac. Liq.
Ativo Total
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A utilização do Lucro Operaci~
na1 Liquido em'lugar do Lucro Bruto se justifica pelo fato de
que a maioria das empresas não publica este ultimo. Tambem pref!
rimos usar o Lucro Operacional ,em lugar do Lucro Liquido Antes do
Imposto de R~nda porque estamos interessados em medir a 1ucrativi
dàde das operações industriais correntes das empresas, sem consi-
derar os ~utros tipos de Receita/Despesa Não Operacional.

Todos os dados em valores nomi-
nais foram inf1acionados, tomando como base o ano de 1983 e uti1i
zando o indice de inf1ação(IGP, coluna 2) acumulado dos 12 meses
de cada ano, de modo a podermos calcular os crescimentos e as
variações reais dos dados.
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2. O Desempenho da Volkswagen

a) Vendas Liquidas (Quadro 7.1)

Verificamos que, ate 1975, as vendas liquidas da
Volkswagen vinham apresentando crescimentos reais positivos a
cada ano, ocorrendo as maiores taxas durante a fase expansiva.
A partir de 1976, os crescimentos foram negativos em quase t~
dos os anos. Durante a fase recessiva, de 1981 a 1983, a ven
da liquida media apresentou queda de ~7~ versus a venda liqu!
da media do periodo anterior (1974-1980).

b) Atiyo Total (Quadro 7.2)

o ativo total da VWB apresentou crescimento real
continuo ate 1974. A partir de então, os resultados foram ne
gativos na maioria dos anos.

c) Atjvo Ejxo LiQujdo (Qyadro 7.3)

o crescimento do ativo fixo liquido da VWB apresen-
tou resultados alternados de crescimento e queda a partir de
1968. O que e explicado pelo fato de que os investimentos em
ativo fixo nao ocorrem de modo continuo. Como exemplo, para
substituir uma mãquina antiga p~r uma nova, uma empresa espe-
ra ocorrer a maior parte da depreciação para realizar o inves
timento. Alem disso, hã uma defasagem de tempo entre a enco-
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menda do equipamento e a sua efetivação no conjunto de ativos
reais da empresa.

A tendência do volume de ativo fixo da VWB e de
crescimento positivo. Os anos em que a empresa realizou os
maiores investimentos em ativo fixo foram:

1965
1973

35,9 bilhões
97,7 bilhões

1978 - 63,9 bilhões
1981 - 84,4 bilhões

Assim, verifica-se que a VWB manteve seus investi-
mentos em ativo fixo mesmo durante as fases de desaceleração
e recessão._ Naturalmente que a taxa de crescimento foi redu-
zida: a media entre 1968-1973 foi de 15,3%; entre 1974-1980
foi ~3% e entre 1981-1983 foi 3.0%. Mas se verifica que o V!
10r do ativo fixo liquido em 1982 (Cr$ 356.990,6) e equivale~
te ao de 1973 (Cr$ 353.057,5). Portanto, a VWB realizou sig-
nificativos investimentos em ativo fixo em 1981 (+Cr$84.4l8,7
milhões) e em 1982 (+ Cr$ 34.250,7 milhões) de modo a compe~
sar a depreciação dos equipamentos nos ultimas 7 anos (entre
1973 e 1981) e realizar a sua modernização.

d) Patrimônio Liquido (Quadro 7.4)

Os periodos de maior crescimento do Patrimônio Li-
quido foram:

1965 - 44,0 bilhões
1972 - 79,8 bilhões

1978 - 128,5 bilhões
1983 - 52,1 bilhões
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Estes periodos correspondem aos momentos de aumento
de ativo fixo, significando que a empresa financiou seu ativo
fixo com capital próprio, integral ou parcialmente. Mas a ten
dência ao longo dos anos ê de redução do património liquido.
Sua participação no passivo total tem descrescido, o que indi
ca um aumento do financimento via recursos de terceiros. A
participação no total do passivo foi:

1 973
1978

56.5%
53.7%

1980
1983

37.7%
41 .7%

e) Investimentos (Quadro 7.5)

A participação acionãria da VWB em outras empresas
do Grupo apresentou tendência decrescente desde a fase expan-
siva, quando acelerou seus investimentos em outras empresas.
Em 1968, no inicio da fase expansiva, a VWB investiu Cr$ 22,2
bilhões. O volume de investimentos atinQiu o mãximo em 1973
(Cr$ 24,5 bilhões), caindo para Cr$ 18,5 bilhões em 1980 e
Cr$ 17,8 bilhões em 1983.

f) Lucro Operacional (Quadro 7.6)

A VWB apresentou suas maiores margens de lucro na
fase expansiva, chegando a 12,1% sobre Venda Liquida em 1972.
Durante a fase de desaceleração (1974-80) suas margens foram
reduzidas e na fase recessiva (1981-83) apresentou taxas neg~
tivas de Lucro Operacional Real.
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g) Rentabilidade (Quadro 7.7)

A VWB apresentou as melhores taxas de rentabilidade
na fase expansiva, chegando a 37% sobre o patrimônio liquido
em 1971. Na fase de desaceleração, houve periodos com altas
taxas e outros com taxas reduzidas. Na fase recessiva (1981/
1983), as taxas foram negativas.

h) Conclusões

Os dados financeiros confirmam a anãlise das estra-
têgias de crescimento da VWB feita no capitulo V.I deste estudo.

Em sintese, as principais conclusões sobre as estra
têgias e os resultados financeiros da VWB são as seguintes:

(1) A empresa apresentou altas taxas reais de cres-
cimento em vendas liquidas (19.2%) e Ativo To-
tal (17.5%) na fase expansiva do ciclo; taxas
reduzidas na fase de desaceleração (6.5% em ven
das e 5.2% em ativo total) e taxas negativas na
fase recessiva (-8.8% em vendas e -2.5% em ati-
vo total).

(2 ) Quanto aos investimentos, a VWB apresentou ta-
xas reais de expansao do ativo fixo liquido,
tanto nas fases de expansao, quanto nas de desa-
celeração e recessao, apesar de apresentar ta -
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xas de lucro e niveis de rentabilidade negati-
vos na fase recessiva. Os investimentos em pa!
ticipações acionãrias em outras empresas atin-
giram o nivel mãximo na fase expansiva, apresen-
tando tendência decrescente nas fases de desace
leração e recessão.

Concluindo, verifica-se que a empresa manteve
seus investimentos em ativo fixo, objetivando a
expansao de sua atividade principal e desacele-
rou seus investimentos em outros negócios.
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QUADRO 7.1.

VOLKSWAGEN - VENDAS LIQUIDAS

Valares Anuais Valares Reais .. Cres cimento Real
ANOS Nominais Base = ] 983 Anual Médio

(Cr$ milhões) (Cr$ mi lhôes ) % %
1964 167,7 257.769,4
1965 286,0 326.845,0 26,8 358.537,0
1966 528,4 435.260,5 33.2
1967 645,5 414.274,7 (4.8)

1968 1.045,9 540.564,0 30.5
1969 1.423,0 609.267,4 12.7
1970 2.246,6 806.259,8 32.3 861.918,0
1971 3.206,1 962.884,8 19.4 19.2%
1972 4.121,8 1.069.833 ,7 11.1
1973 5.263,0 1.182.701 ,3 10.6

1974 7.596,0 1.269.094,1 7.3
1975 11 .770,1 1.519.661,1 19.7
1976 15.864,4 1.400.065,0 (7.8) 1.299.573,1
1977 20.881,2 1.327.647,5 (5.2) 6.5%
1978 30.516,6 1.378.007,5 3.8
1979 47.465,6 1.209.565,8 (12.2)
1980 81.908,2 992.973,1 (17.9)

·1981 130.979,3 813.381,4 (18.1)
1982 292.130,5 908.525,8 11.7 818. 158,3
1983 732.569,5 732.569,5 (19.5) (8.8%)

Fonte: Demonstrativo de Lucros e Perdas Volkswagen
• (Vendas Llquidas sem ICM/IPI, com devoluções)
• Valor medio: calculado pela média aritmética das vendas anuais

do per-Iodo

• Crescimento Médio: médio geométrica da variação entre os valores
médios.
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QUADRO 7.2.

VOLKSWA.GEN - ATIVO TOTAL

I I Valores Anuais Valores Reais Crescimento RealANOS . -Nominais Base = 1983 Anual Médio(Cr$ milhôes) Cr$ milhões) % %
:1964 129,8 199.502,6

1965 195,8 223.760,2 12.1
1966 295,1 243.073,8 8.6 231.451,5
1967 404,3 259.471 ,6 6.7

1968 598,1 309.122,0 - 19.1
1969 873,6 374.037,9 21.0
1970 1.222,4 438.694,9 17.3 517.866,8
1971 1.820,2 546.658,8 24.6
1972 2.494,0 647.317,7 18.4 17.5%
1973 3.521,6 791.373,9 22.2

1974 5.009,1 836.503,0 5.7
1975 5.539,9 715.267,5 (14.5)
1976 7.286,9 643.068,9 (10.1) 719.322,8
1977 9.970,4 633.928,0 (1.4)
1978 17.831,2

I 805.185,6 27.0 5.2%
1979 29.999,7 í64.464,5 5.1
1980 52.532,1 636.845,4 (16.7)

1981 100.614,3 624.815,8 (1.9) 635.322,0
1982 211 .406,5 657.472 ,6 5.2
1983 623.680,3 623.680,3 (5.1) (2.5%)

Fonte: Volkswagen, Balanços Anuais

(Ativo Total menos Conta de Compensação, menos Provisões para De-
vedores Duvidosos, menos Depreciação)
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QUADRO 7.3

VOLKSWAGEN - ATIVO FIXO LfQUIDO

Valares Anuais Valares Reais Crescimento Real
ANOS Nominais Base = 1983 Anual Médio

(Cr$ mi lhões ) (Cr$ milhões) % %

1964 44,03 67.631,5
1965 90,6 103.537,6 53. 1
1966 132,8 109.387,3 5.7 104.378
1967 213,4 136.955,8 25.2

1968 273,9 141.562,4 3.4
1969 385,0 164.837,7 16.4 213.479,5
1970 437,0 156.830,5 (4.8)
1971 696,7 209.239,2 33.4 + 15,3%
1972 983,8 255.350,2 22.0
1973 1.571,1 353.057,5 38.3

1974 2.088,5 348.779,5 (1.2)
1975 2.564,0 331.038,0 (5.1)
1976 2.926,6 258.272,4 (21.9) 282.488,2
1977 3.577,3 227.448,3 (11.9)
1978 6.454,0 291.436,8 28.1 + 4,3%
1979 11.071,0 282.,122,2 (3.2)
1980 19.658,6 238.321,2 (15.5)

1981 51.971,0 322.739,9 35.4 327.541,8
1982 114.788,0 356.990,6 10.6 + 3,0%
1983 302.895,5 302.895,5 (15.1)

Fonete: Vo1kswagen, Balanços Anuais

(Ativo Fixo Lfquido corrigido menos Depreciação corrigida)
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QUADRO 7.4.

VOLk:~'AG[N - PATRI MÔN 10 L rQUI DO

Va1ores Anuais Va1ores Reais Cres cimento .Rea1

ANOS Nominais Base = 1983 Anual Médio
(Cr$ mil hôes ) (Cr$ mil hôes ) % %

1964 62,2 95.601,4
1965 122,3 139.666,6 46.1 132.985,0
1966 173,2 142.664,8 2. 1
1967 240,0 154.008,0 7.9

1968 349.7 180.724,9 17.3
1969 493,2 211. 163,5 16.8
1970 683,1 245.096,2 16. 1 297.200,1
1971 1. 030,0 309.329,6 26.2
1972 1. 499,7 389.172,1 25.8 17.4%
1973 1. 992,5 447.714,7 15.0

197:4 2.137,1 356.895,7 (20.3)
1975 2.648,9 341. 999,4 (4.2)
1976 3.510,5 309.801,6 (9.4) 338.584,8
1977 4 ..779,0 303.848,8 (1. 9)
1978 9.576,8 432.392,5 42.3 2.0%
1979 15.103,1 384.826,9 (11.0)
1980 19.829,2 240.329,9 (37.5)

1981 32.815,7 203.781,1 (15.2)
1982 66.919,5 208. 119,6 2.1 224.061,3
1983 260.283,7 260.283,7 25.1 (7.9%)

Fonte: Volkswagen, Balanços Anuais



-213-

QUADRO 7.5.

VOLKSWAGEN - INVESTIMENTOS

Valores Anuais Valores Reais I Crescimenta Rea 1
ANOS ;.Nomi.nais Base = 1983 Anual Médio

(Cr$ milhões) (Cr$ milhões) % %

1964 .Q.,288 442,6
1965 2,42 2.765,6 525,6
1966 2,75 2.265,2 (18.1) 1.926,7
1967 3,48 2.233,4 (1 .4)

1968 47,31 24.451,7 995,9
1969 54,16 23. 188,9 (5.2)
1970 58,79 21.098,5 (9.0) 21.989,7
1971 61,50 18.470,2 (12.5)
1972 77 ,79 20.190,7 9.3 62.7%
1973 109,2 24.539,4 21.5

.1974 68,86 11.504,7 (53.1)
1975 127,05 16.396,9 42.5
1976 180,28 .15.909,7 (2.3) 17.387,0
1977 307,3 19.538,1 22.8
1978 462,1 20.866,5 6.8 (3.5%)
1979 743,9 18.956,8 (9.1)
1980 1.529,2 18.538,4 (2.2)

19.8J-_ 3.405,0 21.145,0 14.0 20. 140,0 I
1982 6.879,1 21.394,0 1.2 3.0%
1983 17.881,3 17.881 ,3 (16.4)

Fonte: Vo1kswagen, Balanços Anuais

(Investimentos = Participações Acionarias em outras empresas)
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QUADRO 7.6.

VOLKSWAGEN - LUCRO OPERACIONAL

I Va1ores Anuai s I Yalores Reais I Crescimento Margem sobre 1
ANOS Nominais .Base = ]983 Real vend. -1i,q.

(Cr$ milhões) (Cr$ mil hões ) % %

1964 28,8.- 44.268,1 17.2

1965 38,0 43.426,9 (1.9 ) 13.3
1966 43,5. 35.830.9 (17.5) 8.2
1967 46,7 29.967,3 (16.4) 7.2

1968 86,9 44.909,9 49.9 8.3

1969 97,4 41.696,9 (7.2) 6.8

1970 248,8 89.269,4 114.1 11 . 1

1971 381,0 114.414,3 28.1 11.9

1972 500,2 129.801,9 13.4 12. 1

1973 572 ,5 128.640,7 (0.9) 10.9

1974 248,0 41.416,0 (67.8) 3.3
1975 250,9 32.391,1 (21.8) 2. 1
1976 636,4 56.162,3 73.4 4.0
1977 734,8 46.718,5 (16.8) 3.5
1978 2.463,4 111.099,3 137.8 8.1
1979 3.915,2 99.446,0 (10.5) 8.2
1980 (725,2) (8.789,4 ) (108.8) (0.9)

1981 (22.421,6) ( 139 .234,4 ) (1584.2) (17.1)
1982 (22.495,9) (69.962,2) (50.2) (7.7)
1983 (86.809,4) ( 86.809,4) (124.1) (11.8)

Fonte: Demonstrativo de Lucros e Perdas Volkswagen

(Lucro Operacional = Vendas LIquidas menos CMV, menos Despesas
Operacionais)
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QUADRO 7.7.

VOLKSWAGEK - RENTABILIDADE

I LucroOperac. Liquido .. Lucro Operac. Liquido 1
ANOS. s/ Patr. Liquido s/ Ativ. Total

% %.

1964 46 ,3 22.2
1965 31. 1 19 .4
1966 25. 1 14. 7
1967 19 .5 11.5

1968 24.8 14.5
1969 19. 7 11. 1
1970 36.4 20.3
1971 37.0 20.9
1972 33.3 20.0
1973 28.7 16.2

1974 11.6 5.0
1975 9.5 4.5
1976 18. 1 8.7
1977 15.4 7.4
1978 25.7 13.8
1979 25.8 13. O .
1980 (3 .6 ) (1 .4 )

I 1981 (68.3) (22.2)
1982 (33.6) (10.6)
1983 (33.3) (13.9)

Fonte: Vo1kswagen, Balanços e Demonstrativos de Lucros e
Perdas.
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3. O Desempenho da Souza Cruz

a) Vendas Liquidas (Quadro 7.8)

Na fase expansiva, de 1968 a 1973, as vendas 1iqui--
das da Souza Cruz apresentaram taxas positivas de crescimen-
to, enquanto nas fases de desaceleração e recessão, as vendas
apresentaram alternadamente taxas positivas e negativas. As
maiores quedas de vendas ocorreram nos anos de 1979 (-30.5%)
e 1983 (-32.6%).

b) Ativo Total (Quadro 7.9)

o ativo total da Souza Cruz apresentou taxas médias
positivas de crescimento real em todas as fases.

o s pe r i o dos d e c a da f a se em 9 u e ho u v e o s m a io r e s cres
cimentos nos ativos foram:

1965 - Cr$ 46,0 bilhões
1969 - Cr$ -123,0 bilhões

1978 - Cr$ 52,6 bilhões
1981 - Cr$ 133,6 bilhões

c) Imobilizado Liquido (Quadro 7.10)

Esta conta representa o ativo fixo mantido nas ope-
raçoes correntes (cigarros) da empresa, refletindo o investi-
mento realizado ao longo dos anos para expansão das ativida-
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des industriais tradicionais. As maiores taxas positivas de
crescimento ocorreram na fase de expansão e desaceleração. En
tre o periodo de 1968-73, houve um investimento total de
Cr$ 48,2 bilhões e entre 1974-78, o investimento foi de .....
Cr$ 77,7 bilhões. Na fase recessiva, de 1981 a 1983, a taxa
media de crescimento foi negativa, enquanto aumentaram signi-
ficativamente seus investimentos em empresas coligadas.

d) Patrimônio liquido (Quadro 7.11)

o Patrimônio liquido apresentou as maiores taxas p~
sitivas de crescimento na fase expansiva. A partir da fase
de desaceleração, iniciada em 1974, o P.l. apresentou tax~ p~
sitivas decrescentes. A participação do P.l. no Passivo To-
tal, apesar de ser bastante alta, acima de 60%, tem a p re se n t a
do tendencia decrescente ao longo dos anos, a saber:

1967
1973

78.1%
71 .6%

1980
1983

62.7%
61 .7%

o que indica ter a empresa reduzido a participação
de capital próprio no seu financiamento global.

e) Investimento - Participação em Coligadas
(Quadro 7.12)

A partir de 1974, a empresa redirecionou seus inve~
timentos, aplicando significativos recursos em participação
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acionãria em empresas coligadas e controladas. Os anos em
que a empresa aplicou maiores recursos foram 1978 (Cr$ 45 bi-
lhões) e 1981 (Cr$ 13,6 bilhões).

f) Lucro Operacional (Quadro 7.13)

A Souza Cruz apresentou tendência de crescimento
real de lucro operacional desde 1964, com maiores taxas na fa
se expansiva. Em alguns periodos das fases de desaceleração
e recessao, a taxa de crescimento foi negativa. No entanto.as
margens sobre vendas liquidas foram maiores na fase recessi-
va.

g) Rentabilidade (Quadro 7.14)

A taxa de rentabilidade sobre o patrimônio liquido
manteve-se estãvel, em torno dos 30%, durante as fases cicli-
cas, havendo um grande crescimento na fase recessiva (1981-83).

A rentabilidade sobre o ativo total, em torno dos
20%, apresentou a mesma tendência, com maiores taxas
1981-83.

entre

h) Conclusões

As principais conclusões sobre os resultados finan-
ceiros da Souza Cruz são as seguintes:
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(1) Apesar da queda em vendas liquidas durante a f!
se recessiva, a Souza Cruz apresentou crescimen
to em lucratividade e rentabilidade.

(2) O investimento em imobilizado liquido nas oper!
ções correntes foi reduzido na fase recessiva,
séndo mais do que compensado pelos investimen-
tos em participação acionãria em empresas coli-
gadas e controladas.

(3) A empresa manteve taxas positivas de crescimen-
to em patrimônio liquido em todas as fases, man
tendo-se bastante capitalizada, com alto p~rcen
tual de recursos próprios (P.L.) sobre o passi-
vototal.
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QUADRO 7.8.

SOUZA CRUZ - VENDAS LrQUIDAS

! Valores Anuais Valores Reais Crescimento Real "

ANOS Nominais Base = 1983 Anual Médio
(Cr$ milhões) (Cr$ milhões ) % %

1964 173,0 -265.910,1
1965 240,1 274.389,9 .·3!2,
1966 284,8 234.599,1 (14.S) 232.618,7
1967 242.,2 155.569,7 (33.7)

1968 335,4 173.348,5 11.4
1969 459,2 196.609,7 13.,4 252.265,8
1970 629,4 225.879,1 14.9
1971 830,7 249.483,3 10.5
1972 1.172,2 304.250,4 22 ..1
1973 1.619,9 364.023,9 19.6 + 1 ,6%

1974 2.235,7 373.52J,3 2,6
1975 3.339,7 43.1.195,4 15.4 455.851,9
1976 5.256,8 463.923,1 7.6
1977 8.214,6 522.292,5 12.6
1978 13.847,3 625.288,6 19.7
1979 17.056,1 434.640,5 (30!5) 9,5%
1980 28.053,8 340.096,2 (21,7)

1981 64.514,2 400.633,1 1/.8 381.177 ,3
1982 142.694,1 443.778,6 10.8 (5.2%)
1983 299. 121,4 299.121,4 (32.6)

Fonte: Souza Cruz, Demonstrativos de Lucros e Perdas
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QUADRO 7.9.

SOUZA CRUZ - ATIVO TOTAL

I· Valores Anuais Va1ores Reai s Crescimento Real
ANOS Nominais Base = 1983 Anual Medio,- . .. .

(Cr$ mi1hões ) (Cr$ milhões) % %

1964 79,08 121.545,9

1965 146,6 167.535,9 37.8 165.864,7

1966 214,6 176.773,1 5.5

1967 .. 307.,9 197.606,8 11.8

1968 439,6 I 227.203,3 15.0

1969 817,9 350. 189,6 54. 1

1970 821 ,8 294.927,5 (15.8) 343.291,8

1971 1. 100,0 330.361,9 12.0 + 15.6%

1972 1.477 ,O 383.362,7 16.0

1973 2.108,0 473.709,7 23.6

1974 2.698,3 450.815,7 (4.8)
..

1975 3.823,8 493.698,4 9.5
-

1976 5.262,5 464.426,1 (5.9) 490.329,3

1977 7.976,5 507.153,8 9.2

1978 12.395,5 559.731,1 10.4 + 5.6%

1979 21. 090,8 537.456,8 (4.0)

1980 34.564,4 419.024,2 (22.0)

1981 88.998,3 552.679,4 31.9 569,377,0

1982 198.360,8 616.902,0 11. 6

1983 538.549,6 538.549,6 (12.7) + 3.0%

Fonte: Souza Cruz, Demonstrati vos .:de Lucros e Perdas
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QUADRO 7.10.

SOUZA CRUZ - IMOBILIZ~~O LfQUIDO

Valores Anuais Va1ores Reais Crescimento Real I
ANOS Nominais Base = 1983 Anual Medio

(Cr$ milhões) (Cr$ milhões) % %

1964 24,4 37.502,8
1965 46,5 53.140,8 41.7 48.506,2
1966 58,5 48.188,3 (9.3)
1967 86,0 55.193,8 14.5

1968 107,9 55.767,1 l.0
1969 185,8 79.551 ,5 42.6 86.546,5
1970 242,0 86.848,9 9.2
1971 316,8 95.144,2 9.6 12,3%
1972 377 ,8 98.059,8 3.1
1973 462,4 103.910,5 6.0

1974 582,2 97.270,4 (6.4)
1975 891,5 115.103,3 18.3 127.803,4
1976 l.377,7 121.584,7 5.6
1977 2.087,5 132.725,3 9.2 6.2%
1978 3.873,7 174.920,7 3l.8
1979 5.777,1 147.217,8 I (15.8)
1980 8.727,5 105.803,4 (28.4)

1981 18~124,1 112.550,6 6.4
1982 37.382,3 116.258,9 3.3 108.485,3
1983 96.648,4 96.648,4 (16.9) (3.2%)

Fonte: Souza Cruz, Balanços Anuais
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QUADRO 7.11.

SOUZA CRUZ - PATRIMÔNIO lrQUIDO

Valores Anuais Valores Reais Cres cimento Rea 1

ANOS Nominais Base = 1983 Anual i I Médio
,(Cr$ mil hões ) (Cr$ mi lhões) % %

1964 69,2 106.360,4
1965 116,7 133.364,7 25.i+

1966 159,2 131.138,3 (1. 7) 131 .335, 1

1967 240,7 154.478,6 17.8

1968 33'4, 1 172.676,5 11.8

1969 495,9 212.323,0 23.0

1970 656,4 235.568,8 10.9 253. 187 , 1

1971 858,7 257.892,5 9.5
1972 1 . 160,8 301.291,4 16.8 + 14,0%

1973 1.510,2 339.372,1 12.6

-.
1974 1.916,6 320.214,0 (5.6)
1975 2.630,5 339.629,1 6. 1

1976 3.583,3 316.233,3 (6.9) 323.980,8
1977 5.118,5 325.439,3 2.9
1978 8.341,7 376.677 ,8 15.7 + 3.9%

1979 12.825,5 326.832,2 (13.2)
1980 21.681,3 262.842,3 (19.6)

1981 48.512,7 301.263,8 14.6 327.262,3
1982 111. 960,4 348.196,8 15.6

1983 332.326,7 332.326,7 ( 4.6) + 0.2%

Fonte: Souza Cruz, Balanços Anuais
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QUADRO 7.12

SOUZA CRUZ
PARTICIPAÇAO EM COLIGADAS E CONTROLADAS

I Valores, Anuai s I Valores Reais Crescimento Real I
ANOS Nominais Base = 1983 Anual Medio

(Cr$ milhões) (Cr$ milhões) % %

1974 84,9 14.184,5
1975 230,0 29.695,7 109.3
1976 381 ,9 33.703,4 13.5 48..3.84,0

1977 630, 1 40.062,3 18.9
1978 1.882,7 85.015:2 112.2
1979 2.811,1 71.635,2 (15.7)
1980 5.311,6 64.392,5 (10.1)

1981 12.545,4 77.906,9 21.0

1982 28.651,3 89. 105,5 14.4 80.084,3
1983 73.240,5 73.240,5 (17.8) + 10,6%

Fonte: Souza Cruz, Balanços Anuais
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QUADRO 7.13.

SOUZA CRUZ - LUCRO OPERACIONAL

Valares Anuai s Valares Reai s Crescimento Margem sobre

ANOS Nominais Base = 1983 Rea1 vendo l Iq.
(Cr$ milhões) (Cr$ milhões) (%) (%)

1964 13.0 19.981,0 7~5
1965 41. 4 47.312,5 136.,8 17.2
1966 22.0 18.122,1 (61.7) 7.7
1967 87,0 55.835,6 208.1 35.9

1968 118,7 61. 349,0 9.9 35,4
1969 146,2 62.596,5 2.0 31.8
1970 208,4 74.790,6 19.5 33.1
1971 273,5 82. 139,9 9.8 32.9
1972 400,8 104.029,6 26.6 34.2
1973 532,3 119.618,4 15.0 32.9

1974 593,0 99.074,8 (17.2) 26.5
1975 819,3 105.781,5 6.8 24.5
1976 1.126,6 99.424,7 (6.0) 21. 4
1977 1.777,3 113.002,5 13.6 13.7
1978 2.278,8 102.901,5 (8.9) 16.5
19Z9 4.360,6 111.121,1 8.0 25.6
í 980 6.954,1 84.304,5 (24.1) 24.8

1981 28.912,1 179.544,1 113.0 44.8
1982 69.660,2 216.643,2 20.7 48.8
198:3. I 196.381,7 i96.381,7 (9.4) I 65.6 I

Fonte: Souza Cruz, Demonstrativos, Lucros e Perdas.
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QUADRO 7.14.

SOUZA CRUZ - RENTABILIDADE

Lucro Operac. Liquido Lucro Operac. L;,quido
ANOS s/-Patr. Líq. si Ativ. Tot.

( % ) ( %)

1964 18.8 ]6.41965 35.5 28.21966 13.8 10.31967 36. 1 28.2
1968 35.5 27.0
1969 29.5 17 .9
1970 31. 7 25.3
1971 31. 8 24.9
1972 34.5 27. 1
1973 35.2 25.2

.. ...:-

1974 30.9 22~O
1975 31.1 21.4
1976 31.4 21.4
1977 34.7 22.3
1978 27.3 18.4
1979 34.0 20.7
1980 32. 1 20. 1

1981 59.5 32:5
1982 62.2 35. 1
1983 59 .1 36.5

Fonte: Souza Cruz, Balanços Anuais
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4. O Desempenho da Nestlé

a) Receita Liquida (Quadro 7.15)

Até 1978, a receita liquida da Nestlé apresentou te!!.
dência de crescimento real. Na fase recessiva, de 1979 a
1983, a tendência foi decrescente, atingindo em 1983 pratica-
mente o mesmo volume (Cr$ 377 bilhões) de 1974 (Cr$ 367 bi-
lhões).

b) Ativo Total (Quadro 7.16)

Apesar da queda em receita liqUida, o ativo total
apresentou taxas positivas de crescimento real em todas as qu~
tro fases, indicando o crescimento da empresa sustentado por
outras fontes de financiamento alem das receitas operacionais.

c) Imobilizado Liguido (Quadro 7.17)

Assim como o ativo total, o imobilizado liquido apr!
sentou taxas positivas de crescimento em todas as fases, indi
cando o aumento dos investimentos nas suas operaçoes corren-
teso Como exemplo, entre 1968 e 1973, o investimento real acu
mulado foi de Cr$ 42 bilhões; de 1974 a 1978, foi de Cr$34,5
bilhões e de 1980 a 1982 foi de Cr$ 9,2 bilhões.
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d) Patrimônio Llquido (Quadro 7.18)

o volume de recursos próprios (capital, mais reser-
vas e lucros retidos) apresentou ~~~dência crescente em todas
as fases, indicando a maior capitalização da empresa. A par-
ticipação do Patrimônio Liquido sobre o Passivo Total, conse-
quentemente, tambem apresentou crescimento, a saber (valores
medios):

1968-1973
1974-1980
1981-1983

46.8%
45.7%
58.1%

e) Investimentos (Quadro 7.19)

Os investimentos em outros negócios e em ativos fi-
nanceiros apresentaram tendência positiva de crescimento em
todas as fases. A Nestle, mesmo nas fases de desaceleração e
recessão, aumentou suas aplicações de recursos na diversifica
ção de suas atividades.

Adicionalmente, os recur~os excedentes, nao aplica-
dos nas operaçoes produtivas, foram direcionados para ativos
financeiros.

f) Lucro Operacional (Quadro 7.20)

Ao contrãrio de algumas empresas, como a Volkswagen
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por exemplo, a Nestle apresentou significativos aumentos nas
margens de lucro operacional sobre vendas liquidas. Verifi-
ca-se que nas fases de desaceleração e recessao, a lucrativi-
dade foi superior ã da fase expansiva, appsar da queda real
das receitas liquidas, indicando que os preços praticados mais
do que compensaram os aumentos de custo.

g) Rentabilidade (Quadro 7.21)

Os indices de rentabilidade tambem apresentaram si~
nificativos crescimentos nas fases de recessão e desacelera-
çao.

h) Conclusões

Destes dados podemos extrair as seguintes conclu-
soes:

(1) Apesar da queda de receita liquida na fase re-
cessiva (1982-83), a Nestle aumentou seus inves
timentos, tanto nas operações correntes (conta:
imobilizado liquido), quanto em novas ativida-
des (conta: investimentos), financiados com re-
cursos próprios (lucros retidos, capital e re-
servas). Os investimentos em novas atividades
e aplicações financeiras cresceram mais do que
os aplicados no ativo fixo da operação princi-
pal, podendo indicar uma reorientação na politl
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ca de investimentos e um excedente de
não aplicado nas operações correntes.

capital

(2) A lucrat .. idade e rentabilidade da Nestle apr~
sentaram as maiores taxas nas fases recessiva e
de desaceleração.
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QUADRO 7.15.

NESTlr - RECEITA I !QUIDA

Valores Anuais Va1ores Reais Crescimento Real I
ANOS Nominais Base = 1983 Anual Medi o

(Cr$ milhões) (Cr$ milhões) % %

1964 69,5 106.821,5
1965 135,2 154.508,5 44.6
1966 190.2 156.674,0 1.4 154.368,0
1967 310.8 199.468,0 28. 1

-
1968 394,4 203.842,1 2.2
1969 573,4 245.505,2 20.5
1970 735,7 341.043,6 38.9 291.257,1
1971 950,3 285.402,6 (16.3)
1972 1.305 ,5 338.849,0 18.7 + 13,5%
1973 1.481,4 332.900,2 (1.7)

1974 2.201,8 367.863,5 10.5
1975 3.073,0 396.761 ,1 7.8
1976 4.806,3 424. 165,6 6.9 434.893,6
1977 7.885,4 501.361 ,6 18.2
1978 11.399,9 514.773,9 2.7 + 6,4%
1979 16.169,5 41~.047,3 (20.0)
1980 35.245,6 427.282,4 3.7

1981 74.412,3 462.099,0 8.1
1982 139.320,3 433.285,2 (6.2) 424.449,6
1983 377.964,7 377.964,7 (12.8) (0.4%)

Fonte: Nest1e, Demonstrativos de Lucros e Perdas
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QUADRO 7.16

NESTl( - ATIVO TOTAL

Valores Anuais Va1ores Reai s Cres cimento Real
ANOS Nominais Base = 1983 Anual Medio

(Cr$ milhões) (Cr$ mil hôes ) % %

1964 47,4··. 72.853,8 . -
1965 78,6 89.825,2 23,3 90.919,7
1966 115~3 94.976,4 5,7
1967 165,2 106.023,5 11 ,6

1~6B.. 197,4 102.016,3 (3.8)
1969 248,3 106.311 ,3 4,2
1970 327 ,6 117.569,1 10,6 136.123,7
1971 466,2 140.013,3 19,1
1972 622,5 161.572,9 15,4 + 8,4%
1973 842,2 189.259,1 17, 1

1974 1.202,3 200.873,1 6,1
1975 1.773,2 228.941 ,4 14,0
1976 2.124,7 187.509,0 (18,0)
1977 4.026,1 255.983,5 36,5 245.964,3
1978 7.083,9 319.880 ,6 25,0
1979 1O.27~,7 261.804,7 (18,2) + 9,5%
1980 22.004,3 266.758,1 ( 1 ,9)

1981 42.480,2 263.802,0 ( 1 ,1 )
1982 92.565,9 287.879,9 9,1 287.906,9
1983 312.039,0 312.029,0 8,4 + 3,2%

Fonte: Nestle, Balanços Anuais
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QUADRO 7.17.

NESTLt - IMOBILIZADO LfQUIDO

11 I Valores Anuais !I Valores Reai s Crescimento Real IANUAIS Nominais Base = 1983 Anuais Medio
(Cr$ milhões) (Cr$ milhões) % %

1964 21,6 33.199,2
1965 36, 1 41.255,6 24.3 36.408,1
1966 42,7 35.173,3 (14.7)
1967 56,1 36.004,3 2.4

1968 66,7 34.473,2 (4.2),
1969 88,3 37.806,2 9,7
1970 128,2 46.008,4 21.7 51.042,6
1971 168,3 50.545,3 9.9 + 7.0%
1972 235,0 60.995,4 20.7
1973 340,1 76.427,2 25.3

1974 382,0 63.822,2 (16.5)
1975 583,2 75.298,1 18.0
1976 839,0 74.043,4 (1.7) 80.758,2
1977 1.197,3 76.125,5 2.8
1978 2.178,8 98.385,8 29.2 + 7.3%
1979 3.569,2 90.953,9 (7.5)
1980 7.150,0 86.679,4 (4.7)

1981 14.735,0 91. 504,3 5.6 90.750,6
1982 30.810,3 95.820,0 10 .5
1983 84.927,4 84.927,4 (11.4) + 2.4%

-

Fonte: Nes tlê , Balanços. /
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QUADRO 7.18.

NESTLE - PATRIMÔNIO LrQUIDO

R Valores Anuai s Valares Reai s Crescimento Real
Nominais Base = 1983 Anual Médio

(Cr$ milhões) (Cr$ milhões} % %

. -·1964 18,7 28.743,5
1965 35,7 40.798,5 41,9
1966 47,9 39.456,8 (3.2) 37.502,3
1967 63,9 41.010,3 3,9

-
1968 81 ,2 41.967,5 2~3
1969 115,9 49.623,4 18,2
1970 162,8 58.425,7 17,7 63.732,1
1971 221,3 66.462,8 13,8
1972 286,5 74~362,,5 11 ,9 + 11 ,2%
1973 407,4 91.550,9 23,1

1974 452,8 75.651,1 (17,4)
1975 695,2 89.758,7 18,6
1976 1 .035,7 91.402,6 1,8
1977 1. 665,6 105.900,5 15,.9 112.522,4
1978 3.836,7 173.250,0 63,6
1979 5.644,6 143.841,3 ( 17 ,O) + 9.1%
1980 8.896,5 107.852,3 (25,0)

1981 22.484,1 139.626,3 29,5
1982 54.128,2 168.338,7 20,6 167.483,3
1983 194.484,9 194.484,9 15,5 + 8,3%

Fonte: Nest1ê, Balanços
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QUADRO 7.19

NESTlr - INVESTIMENTOS

I Valores Anuais Va1ores Reais Crescimento Real IANOS Nominais Base = 1983 "Anual Médio
(Cr$ milhões) (Cr$ milhões) % %

1964
1965 0,39 445,7 695,8
1966 0,89 733,1 16.4
1967 2,5 1.604,5 118.8

1968 4,8 2.480,8 54.6
1969 4,8 2.055,2 (17,1)
1970 6,6 2.368,6 15.2 2.834,2
1971 10,5 3.153,5 33,1
1972 11 ,7 3.036,8 (3.7) + 32,4%
1973 17,4 3.910,1 28.8

1974 23,9 3.993,1 2.1
1975 40,1 5.177,4 29.7
1976 46,3 4.086,1 (21.1)
1977 59,4 3.776,7 (7.6) 15.997,6
1978 1.108~Q~ 50.055,4 1.225.6
1979 847,1 21.586,6 (56.9) + 30,5%
1980 1.922,6 23.307,7 8.0

1981 5.198,2 32.280,8 38.5
1982 15.149,5 47.114,9 46.0 44.755,6
1983 54.871,2 54.871,2 16.5 + 22,8%

Fonte: Nest1e, Balanços Anuais

Investimentos = Participações 8cionarios em outras empresas e in-
vestimentos financeiros (aplicações de incentivos fiscais, etc).
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QUADRO 7.20

NESTL~ - LUCRO OPERACIONAL

Va1ores 'Anua; s Valares Reai s I Crescimento I Margem sobre
ANOS Nominai s Base = 1983 , ,Real vendo l Iq .

(Cr$ mil hões ) (Cr$ milhões) % % -

1964 0,12 186 ,O 0,2
1965 2,6 2.971,3 1. 497 ,5 1 ,9
1966 3,8 3. 130,2 5,3 2,0
1967 6, 1 3.914,9 25,1 2,0

1968 6,6 3.411 ,2 (12,9) 1 ,7
1969 15,9 6.807.7 99,6 2,8
1970 30,4 10.909,9 60,3 4,1
1971 55,9 16.788,4 53,9 5,9
1972 65,8 17.078,7 1 ,7 5,0
1973 84,2 18.921,4 10,8 5,7

1974 161 ,5 26.982,5 42,6 7,3
1975 315,6 40.747,7 51 ,O 10,3
1976 546,8 48.256,2 18,4 11 ,4
1977 848,8 53.967,6 11 ,8 10,8
1978 1.315,0 59.380,1 10,0 11 ,5
1979 1. 729,7 44.077 ,9 (25,8) 10,7
1980 2.855,9 34.622,1 (21,5) 8,1

1981 9.720,9 60.366,8 74,4 13,1
1982 23.299,2 72.460,5 20,0 16,7
1983 91 .893,4 91.983,4 26,9 24,3

Fonte: Nest1ê, Demonstrativo de Lucros e Perdas
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..QUADRO 7.21.

NESTL~ - RENTABILIDADE

I
Lucro Operác. LIquido I Lucro Operac. LIquido ~

ANOS si Patr. LIq. si Ativ. Tot.
I(%) (%)

1964 0,6 0,3
1965 7 ,3 3,3
1966 7,9 3,3
1967 9,5 3,7

1968 8, 1 3,3
1969 13, 7 6,4
1970 18,7 9 ,3
1971 25,3 12,0
1972 23,0 10 ,6
1973 20,7 10,0

1974 5 ,7 13,4
1975 45;4 17 ,8
1976 52,8 25,7
1977 51 ,O 21 ,1
1978 34,3 18,6
1979 30,6 16 ,8
1980 32 ,1 13,0

1981 43,2 22,9
1982 43.0 25,2
1983 47.2 29,4

Fonte: Nestlé, Balanços Anuais
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5. O Desempenho da Gessy Lever

a) Vendas LIquidas (Quadro 7.22)

As vendas lIquidas da Gessy Lever apresentaram ta-
xas medias de crescimento positivas nas quatro fases. Nas fa
ses de desaceleração e recessão, as taxas anuais positivas al
ternaram-se com taxas negativas; estas ocorreram nos anos de
1974, 1979, 1980 e 1982.

b) Ativo Total (Quadro 7.23)

o ativo total apresentou significativo crescimento
em todas as fases. As maiores taxas medias de crescimento p~
sitivas ocorreram na desaceleração e na recessao.

c) Imobilizado LIquido (Quadro 7.24)

Esta conta revela os investimentos realizados na ex
pansao do ativo das operações correntes. A empresa demonstrou
taxas reais de crescimento positivas em todas as fases, com as
maiores taxas na desaceleração e recessão, indicando que con-
tinuou investindo na ampliação e modernização de seu parque
industrial.

d) Patrimônio LIquido (Quadro 7.25)

Os investimentos foram predominantemente realizados
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com recursos próprios, na medida em que o Patrimônio Llquido
apresentou maiores taxas de crescimento do que o Passivo To-
ta 1 .

e) Investimentos (Quadro 7.26)

Os investimentos em empresas coligadas e controla-
das iniciaram em 1974, após a empresa ter adotado a estrate-
gia de diversificação de seus negócios. No entanto, estes in
vestimentos representaram entre 0,6% e 2,0% do total do ati-
vo da empresa, indicando que não era relevante na estrategia
de diversificação a aquisição ou criação de subsidiárias ou
coligadas para a gestão de novos negócios.

f) Lucro Operacional (Quadro 7.27)

As margens de lucro operacional foram crescentes na
fase expansiva (entre 1969-73) e decrescentes nas fases de de
saceleração e recessão (1974-1983), demonstrando um
de custos e despesas acima dos aumentos de preço.

aumento

g) Rentabilidade (Quadro 7.28)

Os indices de rentabilidade sobre o patrimônio li-
quido e o ativo total apresentaram taxas altas na fase expan-
siva (1968-73) e uma alternância de altas e baixas taxas nas
fases de desaceleração e recessão.
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h) Conclusões

(1) A Gessy Lever apresentou taxas reais positivas
de crescimento, mesmo nas fases recessivas.

(2) Seus investimentos apresentaram taxas reais de
crescimento em todas as fases.

(3) A lucratividade mostrou-se crescente na fase ex
pansiva e decrescente na fase recessiva. A ren
tabilidade, no entanto, apresentou taxas positl
vas significativas, mesmo na fase recessiva.
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QUADRO 7.22

GESSY LEVER - VENDAS LIQUIDAS

ANOS Valores Anuais Valores Reais Crescimento Real
Nominais Base = 1983 Anual Medio

(Cr$ milhões) (Cr$ milhões) % %

1964 69,8 107.288,7
1965 90,2 103.081,9 ( 3,9)
1966 150,7 124.136,6 20,4 115.507,7
1967 198,7 127.523,5 2,7

1968 259,1 133.913,5 5,0
1969 307,9 131.829,5 ( 1 ,6)
1970 420,2 150.801,4 14,4 183.932,5
1971 599,3 179.9~7,2 19,4
1972 847,8 220.050,7 22,3 + 9,8%
1973 1.277 ,2 287.012,4 30,4

1974 1.389,3 232.115,9 (19,1)
1975 2.046,1 264.176,1 13,8
1976 3.199,3 282.344,6 6,9
1977 5.175,3 329.050,7 16,5 301.825,0
1978 7.734,8 349.272,6 6,1
1979 13.640,0 347.588,1 ( 0,5) + 7,9%
1980 25.425,0 308.227,3 (11,3)

1981 62.856,0 390.335,7 26,6
1982 114.795,0 357.012,4 ( 8,5) 368.120,2
1983 357.012,4 357.012,4 - + 4,1%

Fonte: Gessy Lever, Demonstrativo de Lucros e Perdas.
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QUADRO 7.23

GESSY LEVER ATIVO TOTAL

Valores Anuais Valores Reais Crescimento Real
ANOS Nominais Base = 1983 Anual Médio(Cr$ mil hões ) Cr$ milhões) % %

1964 39,8 61.176,1
1965 57 ,1 65.254,7 6,7
1966 75,8 62.438,9 ( 4,3) 62.941,2
1967 98,0 62.895,3 7,3

1968 124,6 64.398,3 2,4
1969 158,7 67.948,5 5,5

I 1970 202,5 72.673,2 7,0 82.482,1
1971 247,8 74.421,5 2,4
1972 302,9 78.619,2 5,6 + 5,6%
1973 608,9 136.832,0 4,0

1974 794,9 132.807,1 ( 2,9)
1975 1.099,0 141.894,1 6,8
1976 1.698,1 149.860,7 5,6
1977 2.626,3 166.982,8 11,4 177.975,4
1978 4.279,2 193.231,6 15,7
1979 9.537,0 243.031,4 25,8 + 12,5%
1980 17.984,0 218.020,0 (10,3)

1981 40.416,0 250.983,4 15,2
1982 81.128,0 252.308,0 0,5 251.866,5
1983 252.308,0 252.308,0 - + 7,2%

Fonte: Gessy Lever, Balanços.
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QUADRO 7.24

GESSY LEVER - IMOBILIZADO LIQUIDO

Valores Anuais Va1ores Reais Crescimento Real IANO Nominais Base = 1983
(Cr$ milhôes) (Cr$ milhões) Anual Medio

% %
1964 I

17,2 26.437,9
1965 27,0 30.856,0 16,7
1966 i 32,5 26.771 ,3 (13,2) 28.236,4
1967 I 45,0 28.880,5 7,9

!

1968 I 56,6 29.253,2 1,3 .
I 1969 I

76,1 32.582,7 11 ,4
i 1970 I 86,3 30.971,3 4,9 33.364,3
i 1971 ! 100,1 30.062,9 2,9

!

I 1972 125,5 32.574,1 8,4 + 3,4%

1

1973 199,1 44.741,8 37,4
i

I
I 1974 250,1 41.785,2 6,6

1975 365,7 47.216,3 13,0
1976 469,3 41.416,7 12,3 61.713,2
1977 854,6 54.336,3 31 ,2
1978 1.559,2 70.407,2 29,6 + 9,9%
1979 3.228,0 82.259,1 16,8
1980 7.801 ,O 94.571,5 15,0

I

11981 19.246,0 119.517,7 26,4

1

1982 40.135,0 124.819,8 4,4 123.052,4
i 1983 I 124.819,8 124.819,8 - + 14,8% I

Fonte: Gessy Lever, Balanços
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QUADRO 7.25

GESSY LEVER - PATRIMÔNIO LIQUIDO

Valores Anuais Valores Reais Crescimento RealANO Nominais Base = 1983
(Cr$ milhões) (Cr$ milhões) Anual Medio

% %
1964 12,1 18.598,7
1965 9,7 11.085,3 (40,4)
1966 11,2 9.225,8 16,8 13.626,3
1967 24,3 15.595,5 69,0 -

1968 38,3 19.795,0 26,9
1969 63,5 27.187,9 37,3
1970 81 ,0 29.069,3 6,9 33.531,5
1971 98,0 29.432,2 1,2
1972 156,0 40.490,6 37,6 + 19,7%
1973 245,7 55.213,7 36,4

1974 296,8 49.587,6 (10,2)
1975 380,9 49.178,8 ( 0,8)
1976 603,0 53.215,9 8,2 61.062,1
1977 984,1 62.570,1 17,6
1978 1.503,6 67.896,6 8,5 + 9,7%
1979 2.632,0 67.071,2 ( 1,2)
1980 6.427,0 77.914,5 16,2

1981 20.506,0 127.342,3 63,4
1982 37.943,0 118.002,7 ( 7,3) 121.115,9
1983 118.002,7 118.002,7 - + 14,7%

Fonte: Gessy Lever, Balanços.
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QUADRO 7.26

GESSY LEVER - INVESTIMENTOS

I Valores Anuais Valores Reais, ANO Nominais Base = 1983 Crescimento Real
! (Cr$ milhões) (Cr$ milhões) Anual Medio

% %

1974 18,8 3.140,9
1975 14,4 1.859,2 40,8
1976 37,8 3.335,9 79,4
1977 40,4 2.568,7 (23,0) 2.456,7
1978 55,4 2.501,6 2,6
1979 85,0 2.166 ,1 (13,4)
1980 134,0 1.624,5 (25,0)

1981 260,0 1.614,6 ( 0,6)
1982 534,0 1.660,7 2,9 1.645,3
1983 1.660 ,7 1.660,7 - (7,7 %)

Fonte: Gessy Lever, Balanços.
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QUADRO 7.27

GESSY LEVER - LUCRO OPERACIONAL

Valores Anuais Valores Reais Crescimento Margem sobre
ANOS Nominais Base = 1983 Real Vendo Liq.

(Cr$ milhões) (Cr$ milhões) % %

1964 2,9 4.457,5 - 4,2
1965 ( 2,5) (2.857,0) (164,1) ( 2,8)
1966 0,4 329,5 111 ,5 0,3
1967 0,3 192,5 ( 41,6) 0,2

1968 3,7 1.912,3 893,4 1,4
1969 13,2 5.651,7 195,5 4,3
1970 23,0 8.254,2 46,0 5,5
1971 40,5 12.163,3 47,4 6,8
1972 79,6 20.660,6 69,9 9,4
1973 110,5 24.831,6 20,2 8,7

1974 44,5 7.434,8 ( 70,1) 3,2
1975 128,0 16.526,3 122,3 6,2
1976 168,4 14.861 ,6 ( 10,1) 5,3
1977 504,8 32.095,7 116,0 9,8
1978 552,9 24.966,8 ( 22,2) 7 ,1
1979 422,0 10.753,8 ( 56,9) 3,1
1980 893,0 10.825,8 0,7 3,5

1981 7.649,0 47.500,3 338,8 12,2
1982 7.151,0 22.239,6 ( 53,2) 6,3
1983 22.239,6 22.239,6 - 6,3.
Fonte: Gessy Lever, Demonstrativo de Lucros e Perdas.
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QUADRO 7.28

GESSY LEVER - RENTABILIDADE

Lucro Operacional Lucro Operacional
ANO Sobre Patrimônio Sobre Ativo Total

LTqui do (%) (%)

1964 24, O . 7,3
1965 (25,8) 4,4
1966 3,6 0,5
1967 1 ,2 0,3

1968 9,7 3,0
1969 20,8 8,3
1970 28,4 11 ,4
1971 41 ,3 16,3
1972 51 ,O 26,3
1973 45,0 18, 1

1974 15, O 5,6
1975 33',6 11 ,6
1976 27 ,9 9,9
1977 51 ,3 19,2
1978 36,8 12,9
1979 16,0 4,4
1980 13,9 5,0

1981 37,3 18,9
1982 18,8 8,8
1983 18,8 8,8

Fonte: GEssy Lever, Balanços.
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6. Conclusão Final

Verifica-se que, de um modo geral, as empresas aprese~
taram menores taxas positivas de crescimento real em vendas li
quidas e ativo total durante as fases de desaceleração e re-
cessa0.

Quanto às margens de lucro, a Gessy Lever e a Volks-
wagen apresentaram menores margens na fase recessiva, enqua~
to a Souza Cruz e a Nestlé aumentaram a lucratividade nesta
fase. A rentabilidade das quatro empresas teve o mesmo com-
portamento da lucratividade.

Sobre os investimentos, as quatro empresas demonstra-
ram taxas reais positivas de crescimento dos investimentos,
seja em ativo fixo nas operações correntes, seja na particip~
ção em outras empresas. A maior parcela dos investimentos foi
financiada com recursos próprios, ou com reinversão dos lucros
das operações locais ou aplicação de recursos da matriz.

Das quatro empresas analisadas, a Volkswagen foi a que
apresentou quedas reais significativas em vendas liquidas, l~
cratividade e rentabilidade durante a fase recessiva (1981-
1983). O que pode ser explicado pelo tipo de portfõlio de pr~
duto: bens duráveis, pouco diversificado e dirigido a um se~
mento de demanda de maior elasticidade-preço. Além disso, na
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indústria automobilistica~ como em outras indústrias de bens
de consumo duráveis, o tempo de maturação de um novo produto
é mais longo e o volume de ativo fixo é significativo~ redu-
Z;rl~Q a mobilidade do capital e a flexibilidade das estraté-
gias e decisões de investimento.
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QUADRO 7.29

fNOICES DE INFLAÇAO

I IGP/DI I Tndices Inf1acionador
ANO

(Acum. 12 meses) 1964 = 100 (1983 ~ ind. ano)

1964 91 ,9 1 ,000 1.537,087
1965 34,5 1 ,345 1.142,815
1966 38,8 1 ,866 823,733
1967 28,3 2,395 641,789

I--

1968 24,2 2,974 516,841
1969 20,7 3,590 428,157
1970 19 ,3 4,283 358,880
1971 19 ,5 5 ,118 300,329
1972 15 ,7 5,922 259,555
1973 15,5 6,840 224,720

1974 34,5 9,200 167,074
1975 29,4 11,905 129,112
1976 46,3 17,417 88,252
1977 38,8 24,175 63,581
1978 40,8 34,039 45, 156
1979 77,2 60,318 25,483
198O 110,2 126,788 12,123

.- . -

1981 94,2 247,491 6 ,210
1982 99 ,7 494,240 3 ,11°
1983 211 ,° 1.537,087 1 ,000 J

Fonte: Conjuntura Econômica - FGV
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CAPITULO VIII

SUM~RIOS E CONCLUSOES

1. Introdução

A análise dos dados coletados na
pesquisa e a elaboração das conclusões tomaram como ponto de parti
da a premissa de que a economia capitalista não é, por natureza,um
sistema estático em equilibrio permanente. A dinâmica da economia
capitalista apresenta flutuações ciclicas, de natureza endõgena,c~
jas causas devem ser vistas como inerentes ã sua natureza contradi
tõria e dialética.

A segunda premissa considerada
neste estudo refere-se a concepção de empresa como locus de acumu
lação de capital, cujo objetivo intrinseco é a acumulação e expa~
são de capital. Dai aceitarmos a afirmação de E. Guimarães de que
a empresa IIse esforça continuamente para encontrar escoadouros p~
ra sua produção potencial, de modo a assegurar a realização do p~
tencial de crescimento definido pelo montante de fundos de que
dispõe para investirll

•

Partindo da consideração de que
a empresa nao se ajusta a condições dadas de demanda e produção,
mas se esforça por um continuo aumento da sua taxa de expansao,



-261-

entendemos a estratégia empresarial como sendo a estratégia de
crescimento adotada pela empresa, decorrente da sua lõgica de
acumulação e expansão de capital .. Da; concebermos a demanda ou
mercado como o resultado das necessidades de expansão do capi-
tal das empresas e não das necessidades e desejos dos consumi-
dores.

Portanto, a terceira premis-
sa deste estudo é a de nao considerar a demanda como uma variâ
vel exõgena, totalmente fora do controle da empresa. Mas sim,~
ma variâvel condicionada pelo montante de investimentos aplic~
dos em um dado per;odo. A empresa pode afetar a taxa de cresci
mento da demanda global por meio de suas decisões de investimen
tos, principalmente se tiver grande dom;nio sobre o mercado, o
que Kalecki chama de "grau de monopõlio". Esta premissa estâ ba
seada na concepção Kaleckiana de ciclo econômico, segundo a
qual o investimento mais o consumo dos capitalistas sao as va-
riâveis fundamentais da dinâmica econômica, isto é, sao os ele
mentos determinantes dos n;veis da atividade econômica como um
todo. Segundo Kalecki, as flutuações c;clicas são produzidas p~
las mudanças interrelacionadas das encomendas de investimento,
da acumulação bruta e do volume do equipamento de capital.

A anâlise da dinâmica da eco
nomia brasileira do apos-guerra permite identificar cinco fases
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c;clicas, segundo as variações no n;vel d~ expansao do produto
interno bruto e da produção industrial. A primeira fase, de
1974 a 1961, foi de expansão acelerada, com altas taxas anuais
de crescimento do PIB. A segunda fase, de 1962 a 1967, com a
desaceleração do ritmo de crescimento da economia. A terceira
fase, de 1968 a 1973, com o IImilagrell econômico, caracterizado
por altas taxas anuais àe crescimento do PIB. A quarta fase,de
1974 a 1980, de desacelração. E a quinta fase, de 1981 a 1983,
de recessão, caracterizada por taxas de crescimento do PIB re-
duzidas e ati negativas.

Cada uma das fases ciclicas
da economia brasileira i caracterizada por variações no
volume de investimentos.publicos e privados e por diversas p~
l;tic~s econômicas de efeito expansivo ou recessivo. As causas
das reversões c;clicas são variadas, sendo não só de natureza
exogena, conjuntural ,sendo -t amb ém de natureza endógena, estru
tural.

Com base ne~tas premissas e
considerações, o presente estudo objetivou eVn~inar a dinâmi-
ca de crescimento e o padrão de competição de quatro subsidi~
rias brasileiras de industrias estrangeiras de bens de consu-
mo.- Volkswagen, ·Souza Cruz, Nestli e Gessy Lever - no per;o-
do de 1964 a 1983.
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Para cada uma destas empresas
e em cada uma das fases do ciclo da economia brasileira, procu-
ramos identificar as estrategias predominantes, as mudanças de
estrategias, os fatores determinantes destas mudanças e as deci
sões de investimento inerentes às estrategias.

Em virtude da complexidade e
da variedade das estrategias praticadas decorrentes do tipo de
empresas analisadas - grandes conglomerados industriais, concen
tramos a anãlise nas seguintes estrategias:

a) Estrategia de Preço
b) Estrategia de Diferenciação de Produto, que eRgloba

os seguintes fatores:
-lançamentos de produtos nos mercados correntes das

empresas
-investimentos em vendas, distribuição, propaganda e

promoção de vendas para expandir a demanda de suas
linhas de produto correntes

-investimentos na ampliação da capacidade produtiva
para atender a demanda corrente

-investimentos em pesquisa e desehvolvimento de pro-
duto

c) Estrategia de Diversificação, englobando os seguintes
fatores:
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-entrada em novos mercados com novos produtos
-aquisições de empresas atuantes em outros mer

cados
-investimentos em construçãv de instalações,

compra de mãquinas e equipamentos, correspon-
dentes ã estratégia de diversificação

Adicionalmente, foram analis!
das as mudanças na estrutura organizacional, decorrentes das mu
danças estratégicas.

As hipóteses que foram testa-
das foram as seguintes:

HIPOTESE 1: De um modo geral, nas fases recessivas do ciclo
econômico, as industrias de bens de consumo a-
presentam taxas reais negativas de creséimento
dos investimentos em atividades novas e corren-
tes, devido a uma contr~ção da demanda global,
sendo este o unico meio de sobreviver ã crise.

HIPOTESE 2: As mudanças de estratégia de crescimento nas
diferentes fases clclicas sao determinadas pe-
Tos movimentos de expansão ou contração tanto
da demanda corrente quanto da capacidade de in-
vestimento das industrias de bens de consumo.
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HIPOTESE 3: As diferenças de estrutura ccmpetitiva do setor
industrial (oligopólio competitivo ou diferencl
ado) e de portfolio de produto (bens de convenl
ência ou durãveis) determinam diferenças na es-
trategia adotada nas fases clclicas da economia.

2. Sumãrio e Conclusões

2.1. As Estrategias nas fases clclicas

A primeira fase expansiva da
economia brasileira do apos-guerra, entre 1947 e 1961, foi cara~
terizada por pollticas econômicas de estlmulo aos investimentos
privados nacionais e estrangeiros, como por exemplo: os incenti-
vos e subsldios fiscais, creditléios e cambiais ao investimento
privado na industria; os investimentos estatais em infra-estrutu
ra:de energia, transportes e produção de insumos bãsicos;~s polI
ticas protecionistas em relação ã indústria domestica e em apoio
ã substituição de importações.

Dentro deste contexto, as qua-
tro empresas analisadas direcionaram seus investimentos para a
solidificação de suas posições competitivas nos mercados corren-
tes e, numa escala menor, para a diferenciação de produtos.



-265-

A Volkswagen, por integrar um
setor industrial emergente, onde havia uma demanda interna nao
atendida, realizou inversões de capital na ampliação de sua ca-
pacidade instalada, na racionalização da produção, para aumento
de produtividade e ganhos de economia de escala.

A Souza Cruz tambem investiu
somas significativas de recursos na ampliação da capacidade pr~
dutiva, instalando novas fábricas e expandindo a distribuição
de seus produtos a n;vel nacional. Alem disso, também investiu
na diferenciação de produto, introduzindo inovações tecnolõgicas,
como o primeiro cigarro com filtro.

A Lever, naquele per;odo, fez
um grande movimento decisiv.o para a sua estrategia de acumula -
ção que foi a aquisição de uma indústria concorrente, a Gessy,a
qual lhe permitiu mais do que dobrar sua capacidade produtiva,
para atender ã crescente demanda nos mercados em que atuava. A-
dicionalmente, introduziu novos produtos no mercado corrente,com
inovações tecnolõgicas, como parte de sua estratégia de diferen
ciação.

A Nestle, alem de investir na
solidificação de sua posição no mercado corrente, foi a primei-
ra das quatro empresas analisadas que praticou a estratégia de
diversificação de suas atividades, entrando em novos mercados
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bem antes do que seus concorrentes. Neste periodo, iniciou a 'pr~
dução de cafe solúvel e adquiriu uma fábrica de chocolates.

Em sint~5e, o que se verificou
nesta primeira fase expansiva do ciclo da economia brasileira no
após-guerra foi a entrada de capitais estrangeiros no pais, seja
atraves de capital de risco, seja pela forma de reinversão dos
lucros obtidos na operação local, o que contribuiu para o aumen-
to da taxa de investimento global da economia.

Três das quatro empresas anali
sadas, a Souza Cruz, Gessy Lever e Nestle, já haviam iniciado s~
as operaçoes industriais locais bem antes deste periodo, na epo-
ca do inicio da industrialização, entre 1910 e 1930. [poca esta
também correspondente ao desenvolvimento do fenômeno da multina-
cionalização das empresas das economias capitalistas desenvolvi-
das. Segundo C. Michalet (1984), o fenômeno da multinacionaliza-
ção desenvolveu-se de forma continua depois de 1880, apesar de
uma-queda da taxa mêdia de crescimento do numero de filiais no
exterior, em função da crise de 1929 e da guerra.

Já a Volkswagen iniciou suas
operaçoes industriais no pais em 1953, não só em função das poli
ticas econômicas internas atraentes ao capital estrangeiro, como
tambem em função da internacionalização das industrias de
veiculos em meados da decada de 1950, especialmente as europeias.
Segundo E. Guimarães(1981), em face da crescente competição em
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seus mercados domesti~os, as empresas europeias reagiram moven
do-se na direção do mercado externo, representando não apenas
um esforço para realizar seus potenciais de crescimento, mas
tambem um passo no processo de competição em escala mundial.

Portanto, o per;odo entre
1950 e 1960, de expansao da economia brasileira, coincidiu com
a retomada da multinacionalização, atribu;da essencialmente ao
rãpido aumento dos investimentos americanos no exterior. Segu~
do C. Michalet (1984), no final da decada de 50, este fenômeno
e caracterizado pelo movimento de internacionalização da prod~
çao. Isto e, as empresas não se limitam mais a vender no exte-
rior uma parte crescente de seus produtos, elas deslocam tam _
bem seu prôprio aparelho produtivo. E, segundo o autor, no ca-
so da America Latina, trata-se de um movimento que traduzia. a
tendência ã IIsubstituição de importaçõesll

, a qual repousa na
existência de um mercado local.

A fase c;clica que vai de
1962 a 1967, correpondent~ ã desaceleração do ritmo de cresci-
mento da economia, caracterizou-se por uma pol;tica econômica
de estabilização de preços no inicio de 1963 e de 1965-l967,de
natureza contracionista. Essa pol;tica orientou-se para a eli-
minação do deficit fiscal, o aperto de credito e a compressao
salarial, objetivando reduzir a inflação.
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De acordo com M~ Conceição
Tavares(1972), naquela epoca, o decl;nio da rentabilidade es
perada dos investimentos, o fim dos lucros ilusórios e a re-
dução do volume de recursos para investimento levaram a uma
forte redução das taxas de investimento global ,tanto público,
quanto privado. Portanto, para a autora, a contração da taxa
de investimento e o elemento decisivo na reversão c;clica.

A desaceleração do ritmo de
crescimento da economia e as pol;ticas econômicas vigentes ti
veram impactos diferentes em cada setor industrial e nas em -
presas analisadas. Neste sentido, Paul Singer (1980~ afirma
que, entre 1964 e 1967, o produto real da indústria mecânica
(bens de capital) caiu 8,5%. Jã para os produtos dos setores
que compõem o Departamento II (bens duráveis), a queda da de-
manda foi naturalmente menor, havendo antes alterações na es-
trutura da demanda do que redução generalizada.

Naquele per;odo, a indústria
automobi1;stica enfrentou retração na demanda. Em 1963, a pro-
dução da indústria apresentou queda de -8,8%. Mas a Volkswagen
apresentou taxas de crescimento superiores às do setor em to-
dos os anos.

A estrategia de expansao da
Volkswagen consistia na ampliação de sua capacidade produtiva
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e na evolução t~cnica de seus produtos. Fazia parte desta estr!
t~gia a nacionalização dos componentes de se~s veiculos, a am -
pliação da rede de vendas e assistência técnica e a renovação de
modelos.

Como decorrência da concentra
çao de renda, houve mudança na estrutura da demanda, o que ge -
rou o aumento das vendas de veiculos mais sofisticados, de pre-
ços elevados, dirigidos às camadas de maior poder aquisitivo. A
Volkswagen procurou adequar sua estrat~gia de diferenciação de
produto, realizando inovações tecnológicas em sua linha, como o
lançamento de modelos com motores de maior potência.

Consequentemente, a empresa!
vançou significativamente sobre as parcelas de mercado de seus
concorrentes, elevando a sua participação para 62% em 1966, 68%
em 1967 e 77,5% em 1968.

A desaceleração do ritmo de
cr~scimento do setor automobilistico provocou a concentração e-
conômica, ocorrendo fusões entre empresas nacionais e estrangel
ras, alterando a estrutura competitiva.

Adicionalmente, a Volkswagen
deu inicio a sua estrat~gta de diversificação, pela via da in-
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tegração vertical, adquir.indo participação acionãria em uma pr~
dutora de peças forjadas.

A Souza Cruz apresentou queda
em volume de vendas de cigarros nos anos de 1964/65. Além disso,
em função dos frequentes aumentos nos preços dos cigarros, de-
correntes da polftica tributãria, ocorria o movimento de "down-
trading" no mercado, isto é, queda nas vendas das marcas mais
caras e crescimento das marcas mais baratas. Esta situação cau-
sava, segundo a empresa, queda na sua rentabilidade.

Os resultados de rentabilidade,
no entanto, nao impediram que a Souza Cruz desse prosseguimento
ã sua estratégia de crescimento, realizando investimentos na mo
dernização de suas instalações fabris, na expansão de sua capa-
cidade produtiva, na ampliação de sua rede de distribuição e na
diferenciação de seus produtos. Adicionalmente, deu infcio a
sua estratégia de diversificação: adquiriu uma fãbrica de ciga!
rilhas e char~tos; fundou uma empresa de corretagem de seguros
e iniciou a aplicação de incentivos fiscais em dezenas de pequ!
nas empresas.

No final deste periodo, tam -
bém ocorreu mudança na estrutura competitiva do setor de indus
trias de cigarros. Empresas multinacionais, entre alemães, ho-
landesas e americanas, a partir de 1968, entraram no mercado,a~
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quirindo pequenos fabricantes nacionais.

A Nestle, por sua vez, manteve
seus investimentos em suas estrategias de diversificação e dife-
renciação de seus produtos. Lançou uma linha de sopas e caldos
desidratados, adquiriu uma fãbrica de biscoitos, inaugurou três
novas fãbricas de leite e lançou três novos produtos ã base de
leite.

A Gessy Lever, durante toda a
decada de 60, manteve seus negócios concentrados nos mercados de
sabões, sabonetes e artigos de toucador. Investiu recursos na so
lidificação da posição competitiva de suas principais marcas,fez
alguns relançamentos de marcas antigas e lançamentos de novos pr~
dutos.

A segunda fase expansiva da e-

conomia brasileira,do após-guerra, entre 1968 e 1973, caracteri-
zou-se por altas taxas de crescimento do PIS e queda na taxa de
inflação.De acordo com J. Serra (1982), o rãpido crescimento da
economia esteve associado a uma acentuada abertura estr~tural P!
ra o exterior. com o aumento das exportações e o abundante fluxo
de financiamento externo. Segundo Conceição Tavares (1972), a
partir de 1964, com o desenvolvimento do setor financeiro da eco
nomia, criaram-se novos mecanismos de financiamento do consumo,
gerando uma ampliação e uma diversificação do consumo de bens du
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rãveis das camadas medias urbanas. Neste periodo, tambem houve um
crescimento do montante de investimentos pGblicos e privados.

Neste contexto de expansao da
economia, a industria automobilistica apresentou altas taxas de
crescimento da produçio, com media an4al de +21%. Com o aumento
dos investimentos das industrias americanas no mercado brasileiro,
aumentou a competiçio no setor.Com a intensificaçio da diferencia
çio dos produtos houve crescimento' no numero. de novos; modelos
lançados anualmente pelas empresas.

A estrategia de diferenciaçio
de produto praticada pela Volkswagen levou ao lançamento, num
periodo de sete anos (1967 a 1973), de 13 novos modelos de carros,
entre pequenos e medios, dirigidos às camadas de maior poder a-
quisitivo. A empresa tambem aplicou recursos na diversifiçaçio
de suas atividades pela via da integraçio: criou duas empresas
auxiliares de vendas. 1ambem neste periodo, dentro da estrategia
de competição mundial da empresa-matriz, iniciou a exportaçio de
seus veiculos.

A estrategia de crescimento a-
dotada pela Souza Cruz neste pe~iodo priorizou investimentos em
três ãreas: a) ampliacio da capacidade produtiva, antecipando-se
ao crescimento projetado da demanda; b) diferenciacio de produto,
com lançamentos para preencher nichos de mercado inexplorados;c)
diversificacio de suas atividades. Como exemplo, foram lançados
18 novos produtos, alguns deles com inovações expressivas, como
um cigarro de 100 mm e outro com filtro de carvio ativado.
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A estrategia de diversificação
de suas atividades adquiriu impulso na decada de 70. Neste per;~
do, a Souza Cruz adquiriu o controle acionãrio de uma rede de
supermercados e de uma empresa para criação, beneficiamento e co
mercialização de produtos da pesca. Alem disso, iniciou a expor-
tação de fumo em folha e de equipamentos para fabricação de ci -
garros, para pa;ses da America Latina e ~frica.

A Nestle intensificou seus in-
vestimentos na estrategia de diversificação. Entrou nos negócios
de alimentos infantis homogeneizados, produtos congelados, sorv~
tes, iogurtes e leites gelificados. Alem disso, lançou vãrios n~
vos produtos em suas linhas existentes e investiu na ampl iação
de sua capacidade produtiva.

A Gessy Lever, no inicio da
decada de 70, iniciou a diversificação de suas atividades. Entrou
no negócio de alimentos, lançando duas marcas de margarinas e a~
quirindo uma .fãbrica de sorvetes. Tambem foram feitos investimen
tos na estrategia de diferenciação de produtos, com o lançamento
de ,:~versos produtos, e a ampliação de sua capacidade produtiva.

A fase de desaceleração do
ritmo de crescimento da economia, que vai de 1974 a 1980, carac-
terizou-se pela crise internacional do petróleo, a inflação mun-
dial, a elevação das taxas de juros, o endividamento externo e a
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redução das taxas de crescimento do PIB.

As causas da reversão ciclica
da economia brasileira sao identificadas como sendo, simultane!
mente, de natureza exõgena e endõgena. As causas endõgenas sao
atribuidas às desproporções inter e intra-setoria;s da economia.
De acordo com J. Serra(1982), no âmbito da indústria, tais des-
proporçoes caracterizaram-se pelo atraso do crescimento 90 setor
de bens de produção em relação ao setor de bens de consumo durã
veis, não durãveis e da construção civil. As causas exõgenas sao
atribuidas à crise do petrõleo, que gerou a inflação mundial e
as altas taxas de juros.

Diante deste quadro, a nivel
macroeconômico, ó volume global de investimentos públicos e ~rl
vados sofre significativa redução.

A fase recessiva da economia
brasileira, que vai de 1981 a 1983, caracteriza-se pelo agrava-
mento dos fatores criticos do periodo anterior, como altas ta -
xas de juros, endividamento externo, inflação e retração da de-
manda, com o PIB atingindo taxas de crescimento reduzidas e ate
negativas. A politica econômica de carãter recessivo levou, en-
tr:e outras consequências, ã contenção da demanda efetiva e a
redução dos investimentos publicos e privados.
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A industria automobil;stica en
frentou dois tipos de problema, decorrentes das pol;ticas econô-
micas anti-inflacionãrias e recessivas: a retração da demanda in
terna, com a queda do poder aquisitivo das camadas medias da po-
pulação, e a queda na rentabilidade, em função do controle gove~
namental de preços.

A Volkswagen, alem destes pro-
blemas, enfrentou o acirramento da concorrencia no segmento de
carros medios e pequenos, com a entrada da Fiat e o lançamento
de carros para estes segmentos pelos concorrentes americanos(GM
e Ford}. Sua participação de m~rcado caiu de 54,0% em 1975 para
42,4% em 1980. Alem disso, no segmento de carros de luxo, unico
que crescia, a VW8 não possu;a nenhum modelo competitivo.

A estrategia de creséimento ~
dotada pela Volkswagen, neste per;odo, priorizou três ãreas de
investimentos: a) o desenvolvimento tecnológico de seus ve;cu -
los, dentro da estrategia de diferenciação de produto; b)o cres
cimento das exportações, com dois objetivos: encontrar escoadou
ro para a produção excedente e fortalecer sua posição competi.ti
va no mercado internacional; c) diversificação de seus negócios,
para reforçar sua posição no mercado corrente (integração) e me
lhorar a rentabilidade de seu capital.

Dentro da estrategia de dife-
renciação de produto foram lançados 14 modelos de carros e in -
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troduzidos os motores movidos a alcool. Como parte de sua estrati
gia de competição mundial, lançou modelos dentro do conceito de
"famil ia de carro", e intensificou suas exportações. Para a dive..!:,
sificação de seus negõcios, entrou em um projeto agropecuario e um
de industrlalização de carne. Tambim fundou quatro empresas auxili
ares de vendas.

o setor de cigarros tambim apr!
sentou taxas de crescimento decrescentes entre 1974 e 1980, e ta-
xas negativas, entre 1981 e 1983.

A Souzi Cruz, no perlodo de 1974
a 1980, continuou investindo na ampliação de sua capac1dade pro-
dutiva e desenvolvimento tecnolõgico. Como exemplo, construiu u
ma nova fabrica (lia maior da Amirica Latina") e adqüiriu maquinas
mais modernas. Fez investimentos em diferenciação de produto, lan
çando nove marcas.

Tambim intensificou seus inves
timentos na diversificação de seus negõcios: investiu na implan-
tação de uma fabrica de sucos de frutas, adquiriu ações de uma
industria de celulose, criou uma empresa para produção de filme
de polipropileno e uma para administração dos imõveis do Grupo.

Nesta epoca, o mercado fi cou
mais competitivo, com a entrada de duas multinacionais america-
nas, que adotaram estratigias de crescimento agressivas, inves-



-278-

tindo no lançamento de novos produtos.

Na fase de 1981 a 1983, além
da queda no consumo, ocorria o IIdown-tradingll

, havendo a trans
ferência de consumo das marcas mais caras para as mais baratas.
Diante destes fatos, a Souza Cruz redirecionou seus investimen
tos para os três segmentos de maior potencial de crescimento:
o de marcas de menor preço; o de baixos teores e o de marcas in
ternacionais. E lançou 9 novos produtos.

Com a queda na rentabilidade,
em função dos aumentos de custos e da carga tributãria, a empr!
sa priorizou a solidificação dos negocios existentes e a minimi
zaçao da queda de rentabilidade através da redução de custos,au
mento da produtividade e racionalização dos processos produti-
vos. Quanto ã diversificação, não entrou em nenhum novo empree~
dimento neste per;odo, aplicando recursos na solidificação e e~
pansão dos negocios existentes. Os recursos excedentes, não se~
do alocados em novos investimentos, eram canalizados para apli-
cações financeiras.

Para a Nestle, a fase de desa
celeração da economia, de 1974 a 1980, representou a necessida-
de de 1 imitar sua entrada em novos negocios, concentrando seus
investimentos na expansao de suas atividades correntes e na so-
lidificação de sua posição competitiva. Os dois unicos novos ne
gocios iniciados neste per;odo foram o de ãguas minerais e o de
rede de lanchonetes, este através da inversão de capital de ris
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co da matriz. politicas de racionalização da atividade produtl
va, redução de custos e aumento de produtividade predominaram
nesta epoca. Ao mesmo tempo, realizou investimentos na am-
pliação da capacidade produtiva e no lançamento de novos prod~
tos dentro das linhas existentes.

Na fase de recessao, de 1981
a 1983, a Nestle manteve sua politica de redução de custos e
racionalização das operações industriais, alem de concentrar se
us investimentos na preservação de sua posição competitiva nos
mercados correntes. Isto representou o lançamento de novos pr~
dutos, a adequação das linhas existentes ao novo perfil da de-
manda, a modernização e ampliação de seu parque industrial.

A Gessy Lever, no periodo e~
tre 1974 e 1980, aplicou volumes expressivos de recursos, atra
ves da inversão de capital de risco da empresa-matriz, na di -
versificação de seus negócios, que era a estrategia recenteme~
te adotada para expansão. Na epoca, o Brasil era considerado
como um pais de perspectivas favoráveis para aplicação de inve~
timentos, com taxas de crescimento previstas da ordem de 10% ao
ano, enquanto as economias de outros paises já apresentavam r!
tração. Assim, investiu na diversificação no setor de alimen -
tos, lançando novos produtos, como os chás e molhos Lipton.

A partir de 1979/80 ate 1983,
a Gessy Lever passou a rever seu programa de investimentos. A
prioridade foi deslocada para programas de redução de custoS,!
conomia de combustivel, aumento de produtividade, substituição
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de materias-primas importadas. Alem disso, canalizou investime~
tos na solidificação de sua posição competitiva nos mercados CO!

rentes. Lançou novos produtos e ampliou sua capacidade produti-
va.

2.2. A Confrontação das Hipóteses Com as Evidencias
Empiricas

Os resultados deste . estudo
trouxeram evid~ncias empiricas que serao, a partir de agora,co~
trapostas às hipóteses bãsicas formuladas.

As duas primeiras hipóteses a
firmam que:

HIPOTESE 1: De um modo geral, nas fases recessivas do ciclo
econômico, as indústrias de bens de consumo a-
presentam taxas reais negativas de crescimento
dos investimentos em atividades novas e corren
tes, devido a uma contração da demanda global,
sendo este o único meio de sobreviver à crise.

HIPOTESE 2: As mudanças de estrategia de crescimento nas
diferentes fases ciclicas sao determinadas pe-
los movimentos de expansão ou contração tanto
da demanda corrente quanto da capacidade de in
vestimento das indústrias de bens de ~o~~.
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Partindo da premissa de que a
empresa e um locus de acumulação de capital e que a demanda e o
resultado das necessidades de expansão do capital das empresas
e não das necessidades e desejos dos consumidores, os resulta-
dos deste estudo revelam que, nas fases recessivas da economia,
as subsidiárias brasileiras de multinacionais - empresas lideres
em setores oligopõlicos, realizam mudanças em suas estrategias
de crescimento, de modo a superar as barreiras impostas ao seu
potencial de expansão pela desaceleração ou queda da taxa de
crescimento da demanda de seu mercado corrente.

A mudança, em geral, proces-
sa-se nao no sentido de corte dos investimentos, mas sim de um
redirecionamento das áreas de investimento.

Com as politicas econômicas
anti-inflacionárias e recessivas, e a consequente retração da
demanda, intensifica-se a competição entre as empresas. Não te~
do a mesma potencialidade de acumulação atraves da estrategia
sustentada no crescimento da demanda de seu mercado corrente,
restam duas direções estrategicas para a empresa: ou aumenta a
participação no seu mercado corrente, absorvendo parte da de-
manda suprida por seus competidores, ou modifica sua linha de
produtos, diversificando suas atividades.

A estrategia de diversifica-
çao de atividades nao e a que predomina nas fases recessivas.
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A entrada em novos ramos de negócio e avaliada com base na ex-
pectativa da taxa de retorno do investimento, que por sua vez
depende da projeção de lucros.oriundos do novo negócio compar~
da com o montante de capital requerido para o investimento e a·
taxa media. de retorno de outras alternativas. A expectativa de
lucros futuros e, na maioria das vezes, considerada insatisfa-
tõria em face de fatores como altas taxas de juros, inflação e
demanda decrescente em outros ramos de negõcio.

No entanto, uma alternativa
de diversificação adotada em alguns casos e a integração verti
cal, para a produção de seus próprios insumos e materias- pri-
mas, como meio de reduzir custos, aumentar rentabilidade e for
talecer sua posição em seu mercado corrente. Uma segunda al-
ter~ativa, praticada em alguns setores, como o automobil;stico
e de cigarros, e a integração horizontal, com a aquisição de
empresas concorrentes, com o objetivo de solidificar a posição
competitiva e minimizar a competição no mercado. Naqueles set~
res, no final da fase c Ic l í c a de desaceleração., entre 1962 e
1967, ocorreu fusões entre firmas, provocando a concentração e
conômica.

Com o aumento da competição
no mercado corrente, pela queda da taxa de crescimento da de-
manda, e as dificuldades para a diversificação, as empresas i~
tensificaram a competição por diferenciação de produto, como ~
nico meio de manter ou ampliar sua posição competitiva e conti
nuar sua expansão. A adoção da estrategia de diferenciação de
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produto implicou investimentos significativos em pesquisa e de
senvo1vimento de produto, modernização dos processos industri-

.cais e esforços de vendas especialmente em propaganda e promo -
ções de vendas.

As mudanças ocorridas nas
pOliticas econômicas provocaram alterações na estrutura da de-
manda. Ou a concentração de renda provocou a concentração do'
consumo nas camadas de maior poder aquisitivo da população, co
mo no setor de automôveis, ou a inflação, ao gerar queda do p~
der aquisitivo real das camadas médias, levou ao fenômeno do
IIdown-tradingll

, isto é, o aumento da demanda por produtos de
menor preço, como ocorreu nos setores de cigarros, alimentos
e produtos de limpeza e higiene.

Tais mudanças no perfil da
demanda levaram as empresas a adequar.em seus portfo1ios de
produto, como meio de não perder posição competitiva. Novos pr~
dutos foram desenvolvidos e lançados, alguns ~epresentando in~
vações tecnológicas significativas, de modo a ocupar intensiv!
mente todos os segmentos de mercado de maior potencial, defen-
der a posição nos segmentos tradicionais, reforçar os estimü -
los ao consumo e aquecer a demanda, mesmo que temporariamente.
Como exemplo, o lançamento de novos modelos de automóveis a
cada ano, provocando a obsolescéncia técnica e estimulando o
consumo.
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Cabe agora analisar o papel
das exportações durante as fases recessivas da economia. Se-

- "gundo E. Guimaraes (1981), se existe uma tend~ncia para que
o potencial de crescimento da industria exceda o ritmo de
expansão da demanda a longo prazo, a eficãcia da intensifica-
ção do processo de diferenciação de produto pode ser limitada
( ••• }; a diferenciação de produto parece ser mais eficaz em
induzir um aumento temporãrio da demanda do que em assegurar
uma taxa de crescimento do mercado permanentemente mais eleva
da, como seria requerido. Por conseguinte, o processo de dif!
renciação de produto não garante necessariamente a realização
do potencial de crescimento do oligopõl io diferenciado e, po~
tanto, não elimina a possibilidade de um excedente crônico de

11acumulação interna em tal industria.

Dentro deste raciocinio, em
nosso entender, a prioridade estabelecida pelas empresas para
as exportações, nas fases recessivas do ciclo econômico, nao
foi originada apenas pelos incentivos das politicas econômicas
vigentes, mas tambem pela necessidade de encontrar outros mer
cados para escoar o excesso de produção, não absorvido pelo
mercado interno. Desta forma, as empresas investiram na adap-
tação de seus produtos e em esforçGs de venda para penetração
no mercado externo, especialmente paises da America Latina. e
~frica.

Alem disso, a procura pelo
mercado externo fazia parte da.estrategia de competição mundi
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al das empresas-matrizes, a qual tambem condicionou, em muito,
a estrategia de diferenciação de produto no mercado local. A
decisão sobre os tipos de produto's a serem lançados no mercado
local não foi determinada apenas em função do perfil da deman-
da interna, mas tambem a partir das exigências da dinâmica da
competição no mercado mundial. Em alguns setores, como no auto
mobillstico, este Gltimo fator foi o pre~onderante.

Para C. A. Michalet (1984),
"o objetivo dos especialistas de marketing internacional e me-
nos a diferenciação dos produtos do que a busca da homogeneiz~
c ã o . ( ... ) De fato, a existência de uma burguesia local de s e í q

sa de manter um estilo de vida semelhante ao das camadas mais
favorecidas dos palses industrializados constitui uma condição
preliminar para a instalação de filiais de produção ou de mon-
tagem, por parte das EMN(empresas multinacionais0. Mas a exa -
cerbação da pratica de diferenciação de produtos observada nes
sas economias parece-nos refletir, antes de mais nada, a proj~
ção, em escala mundial, das praticas concorrenciais:das firmas
oligopolistas. Enfim, o fator determinante não e a preferência
dos consumidores locais, que e a nosso ver, provocada pelo "es
forço de venda" das EMN implantadas localmente".

Este estudo revelou evidên-
cias que comprovam que a estrategia de diferenciação de produ-
tos, conforme analisou C. Michalet, adotada pelas subsidiarias
brasileiras de empresas multinacionais, foi conduzida pelos fa
tores determinantes da estrategia de competição mundial das ma
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trizes. Como exemplo, a Volkswagen brasileira, ao lançar o mod!
lo Gol, dentro do conceito de IIfamilia de veiculosll

, visando a
exportação destes modelos para competir no mercado externo com
os carros japoneses. r tambem dentro deste contexto que se pode
entender porque, mesmo nas fases recessivas do ciclo econ5mico,
as subsidiãrias brasileiras continuaram seus investimentos em
lançamento de novos produtos.

Cabe aqui deixar claros dois
conceitos distintos: o de diferenciação e o de homogeneização
de produtos. Na competição entre empresas, a diferenciação e
uma estrategiaque busca a distinção entre produtos de empresas
concorrentes e,assim, a obtenção da preferência dos consumido-
res. Tal estrategia possibilita obter uma taxa diferenciàl de
lucro, quando a inovação de produto e significativa e não e
imediatamente copiada pela concorrencia. Jã na relação entre
matriz e subsidiãria, os produtos lançados nos mercados locais
pelas subsidiãrias tendem a ser homogêne0s face aos produtos
lançados pela matriz e outras subsidiãrias em outros mercados.
As diferenças existentes são superficiais e decorrem da neces-
sidade de adaptações às caracteristicas do mercado local. Nes-
te sentido, C. Michalet (1984) declara que: .~a finalidade e
conquistar o mercado local (nacional ou regional) mediante a
mudança das caracteristicas secundãrias do produto, de modo a
ajustã-lo ao gosto da clientela, as condições de sua aplicação
(clima, por exemplo) ou ao nivel da renda dos consumidoresll•
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Ainda durante as fases reces
sivas, as empresas adotaram politicas de redução de custos e
aumento de produtividade e rentabilidade, em função do achata-
mento (real ou provável) das margens de lucros, decorrente do
aumento de custos combinado com o controle de preços. No enta~
to, não se pode confundir politicas de contenção de despesas e
redução de custos com queda nos investimentos globais.

Primeiro porque a capacidade
de investimento da subsidiária brasileira não está limitada a
sua capacidade intérna de geração de lucros na sua operaçao lo
cal. Este estudo revelou' que, mesmo com os resultados operaci~
nais negativos da subsidiária, a empresa-matriz realiza inver-
soes de capital, ou de risco ou de emprestimo, para financiar
os investimentos da subsidiária no mercado local e manter sua
posição competitiva.

Segundo porque as decisões
de investimento sao baseadas na expectativa da taxa de retor-
no da subsidiária brasileira versus as taxas de retorno espe-
radas em alternativas de investimento em outras subsidiárias.
Tal comparação, portanto, deve ser em muito favorável para a
subsidiária brasileira, considerando as taxas de lucro aqui
obtidas e o potencial do mercado brasileiro, em vista do menor
potencial de expansão e acumulação das economias industriali~
zadas avançadas, especialmente nas fases de recessão econômica
mundial.
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Terceiro porque ~ dinâmica da
competição, tanto no âmbito nacional quanto mundial, torna imp!
rativa a decisão de investir, para obtenção de vantagens compe-
titivas a n;vel de economias de escala, inovação tecnológica e
capacidade produtiva.

A dinâmica da competição em
um oligopólio diferenciado determina, por exemplo, a expansão
da capacidade produtiva na frente do crescimento da demanda, h!
vendo uma capacidade ociosa .planejada. Este estudo revelou evi-
dências que confirmam a seguinte afirmação de E. Guimarães(198l):
liA capacidade de as diferentes firmas se anteciparem ao cresci-
mento do mercado e aumentarem a capacidade produtiva na frente
da demanda corrente, ganhando terreno sobre seus competidores,
pode determinar a distribuição do acrescimo de demanda entre os
diversos produtores e definir aqueles que não conseguirão reali
zar seus potenciais de crescimentoll

•

Como quarto motivo está o
surgimento de fatores de ordem econômica, como a crise do petr~
leo, por exemplo, que em dado momento podem provocar l'~~ obso _
lescência tecnica dos produtos da industria. Tais fatores obri-
gam as empresas a investirem em inovação tecnológica, sob pe~a
de perderem mercado. Como exemplo, os investimentos da industria
automobil;stica no desenvolvimento de motores a álcool e da tec
nologia de motores à base de energia alternativa. Outro exemplo
e o de setores com materia-prima básica derivada do petróleo,
que se viram obrigados a desenvolver materias-primas substitu-
tas e adequar seus processos industriais às novas condições de
produção.
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Em sintese, as politicas ce
redução de custo e contenção de despesas objetivaram aumentar
a rentabilidade, fortalecer financeiramente a empresa e, con-
sequentemente, manter seu poder de competição. Buscando uma
maior eficiência operacional, as empresas objetivaram manter
as suas margens de lucro para financiar seus planos de expan-
são. O objetivo de expansão permanecia como prioritârio, mes-
mo nas fases se recessão, porque, de outro modo, a empresa pe!
deria sua posição competitiva e sofreria queda na sua taxa de
acumulação de capital. Isto porque a razão de ser da empresa
capitalista ê acumular, cada vez mais, capital, e não se ade-
quar a um nivel de demanda dado. Para tanto, redirecionaram
seus invstimentos de modo a superar os obstâculos impostos a
sua expansão pelos fatores econômicos restritivos, como por
exemplo, a inflação, as altas taxas de juros, a queda da deman
da, a redução dos investimentos pübl icos, o controle governa~
mental de preços e as politicas econômicas recessivas.

Na realiGade, algumas destas
variâveis econômicas nao sao totalmente negativas para as sub-
sidiârias brasileiras em posição de lideran~a nos seus respe~
tivos setores industriais. Porque, por um lado, favoreceram a
concentração econômica do setor, com a eliminação das empresas~
marginais, menos eficientes; por outro lado, introduziram al-
guns mecanismos favorâveis ã acumulação, como as altas taxas
de juros, que oferecem alta rentabil idade ao excedente de ca-
pital não imobilizado em operações produtivas.
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Em concl~são, este estudo trou
xe evidências empiricas que confirmam a seguinte afirmação de
C'1 i f t o n (1 9 7 7 ) :

IINão e tanto a capacidade da firma em manter as
participações de determinadas mercadorias em deter
minadas indústrias que ê fundamental para sua com-
petitividade vis-ã-vis outras firmas altamente de-
senvolvidas. Antes, e sua capacidade para manter
sua participação no valor do excedente econômico e,
consequentemente,sua própria taxa de expansão vis-
à-vis a de outras firmas que e o criterio de comp~
titividadell

•

Nas fases expansivas do ciclo,
com um crescimento da taxa de investimento global, especialmente
os investimentos públicos, e as politicas econômicas estimulado-
ras dos investimentos privados e da expansão da demanda, as sub-
sidiârias brasileiras das multinacionais pesquisadas realizaram
significativas inversões de capital com base r.áS suas estrategi-
as de diferenciação de produto e diversifica\~a de atividades.

A estrategia de diferenciação
de produto foi adotada pelas quatro empresas pesquisadas, espe-
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cialmente nos periodos em que houve acirramento da competição,
com novas empresas multinacionais entrando no mercado. Assim,
foram aplicados recursos principalmente no aumento da capaci8~
de produtiva, na modernização dos processos industriais, na
pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e nas despesas de
vendas e distribuição. As despesas de propaganda e promoçao de
vendas eram muito utilizadas para a diferenciação psicológica
dos produtos e a obtenção da preferência de segmentos de consu
midores.

A estrategia de diversifica-
çao foi intensificada durante as fases expansivas do ciclo. As
formas de diversificação mais comumente praticadas foram a in-

. t e qr a cão vertical, com a produção de insumos para as ativida -
des industriais principais ou a criação de empresas que trouxe~
sem vantagens competitivas, como por exemplo, empresas auxili~
res de vendas ou de serviços complementares ã atividade produ-
tiva principal. Tambem" foi adotada a estrategia de integração
horizontal, como a aquisição de empresas concorrentes.

E houve a diversificação de
atividades atraves da entrada em novos ramos de negócios, den-
tro da base tecnológica e da area de comercialização das empr!
sas-matrizes. As empresas de base agroindustrial, como a Nes -
tlé e a Souza Cruz, diversificaram suas atividades a partir de
seu IIknow-howll de processamento industrial de produtos agrico-

(
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las. Como exemplo, a Nestlê divt:rsificou dentro da sua "vocação
natural para a t n dii s t r i a de al í me n t o s ". E a Souza Cruz, com ba-
se na sua "vocação a q ro t ndu s t r í a l !", diversificou suas ativida -
des dentro das ~reas de fumo e ~igarros, papel e celulose, su-
cos e produtos correlatos.

Assim, a adoção da estrategia
de diversificação de atividades foi uma decorrência da necessi-
dade de superar as restrições impostas ã realização do p9tencial
de expansão, pelo ritmo limitado de crescimento dos mercados cor
rentes. Para os grandes conglomerados industriais multinacionais,
a estrategia de diversificação e fruto do movimento de capital
das atividades de menor taxa de retorno para as de maior taxa
de retorno. Portanto, as empresas mais bem sucedidas em suas es-
trategias de crescimento são aquelas que conseguem um portfolio
diversificado de investimentos, combinando ramos de negócios de
r~pida maturação, alto potencial de crescimento e altas taxas de
retorno a curto prazo, com negócios de lenta maturação, ãlto po-
tencial de crescimento e altas taxas de retorno a longo prazo.C~
mo exemplo, a Nestle e a Souza Cruz foram aquelas empresas, den-
tre as quatro analisadas, que, a nússo ver, conseguiram um port-
folio diversificado de investimen~c5, sendo mais bem sucedidas
em suas estrategias de crescimento.

As evidências empiricas deste
estudo confirmaffi a afirmação de E. Guimarães (1981) de que o
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ritmo de expansao da demanda do mercado corrente da empresa p~
de ser insuficiente para permitir a realização de seu potenci-
al de crescimento, ocorrendo um excedente de acumulação interna
que não pode ser aplicado na própria industria em que e gerado.
A superação desse limite ao crescimento da empresa pode ser
perseguida atraves: da aceleração da taxa de expansão de seu
mercado corrente, do aumento da sua participaç~o em tal merca-
do e da modificação de sua linha de produtos e consequente am-
pliação do seu mercado corrente. Neste sentido, a base tecnol~
gica e a ãrea de comercialização da empresa definem seu hori -
zonte de diversificação. Quanto mais diversificada a empresa,
mais amplo o seu horizonte de diversificação e mais fãcil o
prosseguimento desse processo, na medida em que dispõe de re-
cursos necessãrios para realizar investimentos e de capacidade
para superar as barreiras ã entrada.

Concluindo, os resultados e~
plricos deste estudo indicam que o processo de acumulação de
capital das subsidiãrias brasileiras de multinacionais, llde-
res em setores oligopólicos, não sofreu interrupção, mesmo nas
fases recessivas do ciclo. Ao contrãrio, algumas empresas, co
mo por exemplo a Souza Cruz, apresentaram nestas fases um ex-
cedente de capital, que,na falta de aplicação mais rentável
no âmbito da produção, eram aplicados no mercado financeiro.
Os eventuais prejulzos operacionais incorridos em alguns anos
da fase recessiva, especialmente entre 1980 e 1983, eram mais
do que compensados pelas inversões de capital realizadas pelas
empresas-matrizes, com o objetivo de dar continuidade aos pl~
nos de expansão das subsidiãrias brasileiras. f
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Assim, os resultados deste e~
tudo nos levam a abandonar a primeira hipõtese básica de que
nas fases recessivas do ciclo ,as industrias de bens de consu
mo apresentam taxas reais negativas de crescimento dos investi-
mentos. O que se constata e que as subsidiárias brasileiras de
empresas multinacionais, lideres de setores oligopõlicos de in-
dustrias de bens de consumo, não realizam cortes nos seus inves
timentos nas fases recessivas do "ciclo, mas realizam um redire-
ciónamento destes, mudando a prioridade de suas estrategias de
crescimento.

O fator determinante de suas
estrategias de expansao e acumulação e a dinâmica da competição
nos mercados interno e mundial, que leva as empresas a prosse -
guirem com seus investimentos de modo a não perderem" sua posi -
ção competitiva. A empresa, sendo um locus de acumulação de ca-
pital, tem como sua razão de ser a geraçao de lucros. E estes,
segundo a teoria Kaleckiana, sao determinados pela soma dos in-
vestimentos mais o consumo dos capitalistas. Assim, para ter
lucros e acumular capital as empresas precisam investir e os ca
pitalistas precisam consumir. O lucro e o motor propulsor do
sistema capitalista, e a lC~ica da dinâmica deste sistema eco no
mico. Os grandes conglomerados industriais multinacionais, como
as quatro empresas analisadas, fazem parte integrante deste sis
tema, submetendo-se às suas determinações e reproduzindo a sua
lõgica de funcionamento.

Assim, os resultados deste es
tudo fornecem evidências empiricas que nos permitem tambem re-
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jeitar a segunda hipótese basica, de que as mudanças de estrate
gias de crescimento nas diferentes fases ciclicas são determina
das pelos movimentos de expansao ou contração da demanda corren
te e da capacidade de investimentos das industrias de beAs de
consumo.

A nosso ver, as flutuações' da
demanda nao sao fatores determinantes, mas secundarios, no sen-
tido de que sao decorrentes das decisões de investimento dos ca
pitalistas. Ou seja, através de suas decisões de investimento,
as empresas, especialmente as oligopólicas, podem determinar a
expansão ou contração da demanda do mercado. As mudanças de or-
dem estratégica que ocorrem em função das variações na demanda
sao de natureza secundaria, isto e, são adaptações nas suas li~
nhas de produto a partir de umamundança no perfil da demanda.

Do mesmo modo, a capacidade
de investimento da subsidiaria brasileira não é por si só um
fator determinante da mudança de estrategia de crescimento,po!
que o financiamento dos investimentos não depende apenas da g~
raçao interna de lucros na subsidiaria brasileira, mas princi-
palmente do fluxo de capital oriundo da acumulação da matriz e
outras subsidiarias. o modo de operação das empresas multinaci
onais permite uma circulação interna de capital extremamente
intensa.
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De acordo com C. Michalet
(1984), uma caracteristica essencial da gestão financeira
das empresas murtinacionais e a sistemãtlca drenagem de
fundos em escala mundial. Os mecanismos de drenagem dos fun
dos permitem que as n'w~tinacionais utilizem com o mãximo de
eficãcia as dispinibilidades existentes a nivel nacional,
como o autofinanciamento das subsidiãrias, os mercados de
capitais, creditos bancãrios e incentivos governamentais, ~
lem de criarem instrumentos de financiamento de carãter
transnacional, como o mercado de eurodivisas e os bancos mul·
tinacionais. Assim, a mobilidade dos capitais no espaço in-
terno das multinacionais favorece o apoio a filiais defici-
tãrias, que devem ser mantidas em atividade, de acordo com
o planejamento a longo prazo do grupo. Consequentemente, o
autofinanciamento atraves de lucros gerados internamente nao
e o unico meio de financiamento dos investimentos da subsi-
diãria brasileira, não sendo, portanto, um fator condicio -
nante de mudanças em sua estrategia de crescimento.

A partir desta anãlise, p~
demos afirmar que os fatores determinantes do redireciona~en
to das estrategias de crescimentoJdas empresas analisadas
sao as taxas de lucro obtidas no mercado corrente em compar~
çao com as de outros ramos de negócios, e tambem a dinâmica
de acumulação e competição mundial das empresas-matrizes.

As variações na taxa de lu
cro correspondem a dois tipos: ao crescimento real dos lucros
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ocorrido no intervalo de tempo imediatamente anterior ã tomada
das decisões de investimento; e ã projeção de lucros futuros
realizada com base nas taxas reais anteriores e na expectativa
de evolução das variãveis econômicas que inflüenciarão os lu-
cros futuros, não so no mercado interno quanto externo. Ou

.
seja, as taxas de lucro esperadas no mercado corrente são ana-
lisadas em confronto com os retornos de outras alternativas de
investimento poss;veis dentro da estrategia mundial do grupo.
Em s;ntese, a racionalidade da empresa multinacional na area
de investimentos visa ã maximização da taxa de lucro global.
A circulação de capital intrafirma efetua a drénagem do lucro
para a matriz e canaliza a sua redistribuição parcial para as
subsidiãrias com ~istas ã acumulação, como afirma E. Guimarães
(1981}: IIOS planos de expansão das subsidiãrias estrangeiras
são definidos no contexto do planejamento global da firma mul
tinacional, refletindo não apenas a massa de lucros gerada p!
la subsidiãria, mas ainda a massa de lucros apropriada pela
firma multinacional como um todo e suas oportunidades de in -
vestimento a n Iv e l mund í a l ".

Quanto ã dinâmica de acumu-
lação e competição mundial das empresas-matrizes, podemos di-
zer que esta dinâmica condicionou as estrategias de crescimen
to das subsidiãrias brasileiras porque na lógica de acumula -
ção e competição dos grandes conglomerados multinacionais as
subsidiãrias nacionais tem papel subordinado. Esta subordina-
ção impede que tenham autonomia na determinação de suas estra
tegias de acumulação, isto e, suas estrategias produtivas,te~



-·29,~-

nolõgicas e comerciais. De acordo com C. Micha~'et (1984), IIOS

objetivos de produção das filiais sao definidos pela matriz,
com base numa perspectiva planet~ria. O planejamento do espa-
ço econômico das empresas multinacionais é c e n t r a l iz a d o ;" E
o autor ainda afirma que: 110 fenômeno da multinacionalização
reflete a emergência de uma economia mundial onde as estrutu-
ras de produç~o, de distribuição e de consumo estariam unifi-
cadas. As EMN(empresas multinacionais) especializadas na pro-
dução de bens de consumo de massa vendidos segundo as regras
de um marketing internacional padronizado prefiguram tal ten-
dência. Os princlpios da produção de massa não são nada com-
pat'}veis com o respeito aos costumes nacionaisll•

Em slntese, as mudanças ve-
rificadas nas estratégias de crescimento das subsidi~rias bra
sileiras de multinacionais, llderes de setores oligopõlicos
industriais de bens de consumo, foram determinadas pelas mu-
danças nas estratégias de acumulação das empresas-matrizes e
pelas variações nas taxas de lucro, nos mercados interno e
externo, que ocorreram tanto nas fases recessivas quanto nas
fases expansivas do ciclo econômico. Assim, as flutuações cl-
clicas da demar.da do mercado interno, apesar de exercerem uma
influência não rlesprezlvel, nao podem ser consideradas como
os principais determinantes das mudanças estratégicas das
subsidi~rias brasileiras.
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Cabe agora analisar se as evidências empiricas des
te estudo confirmam ou rejeitam a terceira hipótese
que é a seguinte:

básica,

HIPOTESE 3: As diferenças de estrutura competitiva do setor in
dustrial (oligopólio competitivo ou diferenciado) e
de portfólio de produto (bens de conveniência ou
duráveis) determinam diferenças na estratégia ado-
tada nas fases ciclicas da economia.

Os resultados deste estudo evidenciam que as estr~
tégias.de crescimento adotadas pelas subsidiárias brasileiras
não apresentam diferenças radicais, porque os determinantes da
lógica de acumulação das empresas são fundamentalmente os mes
mos. Um dos determinantes é a lógica de expansão das empre-
sas multinacionais originárias de economias industriais avan-
çadas, em economias menos desenvolvidas como a brasileira.

Dentro desta lógica, que objetiva a maximização da
taxa de lucro global do grupo, as est~atégias produtiva, tec-
nológica e comercial apresentam caracteristicas estruturais
iguais, quais sejam: a implantação de unidades de produção
com base na homogeneização das técnicas de produção e padroni
zação dos produtos; a dependência da subsidiária em relação
aos diferentes serviços oferecidos pela matriz, como pesquisa
e desenvolvimento de produto, engenharia de produção, marcas
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e patentes, técnicas de comercialização; a falta de autono-
mia para tomar decisões de investimento; a expansao dentro da
base tecnológica e área de comercialização da empresa-matriz.

Consequentemente, todas as quatro subsidiárias bra
sileiras pesquisadas adotaram estratégias de diferenciação de
produto, introduzindo inovações tecnológicas, e a estratégia
de diversificação, ou através da integração vertical e hori-
zontal, ou da entrada em novos ramos de negócios. As diferen
ças que houve foram decorrentes das diferenças na base tecno-
lógica e no horizonte de diversificação das empresas matrizes.

As diferenças de portfólio de produto, entre bens
de conveniência, como alimentos, cigarros e produtos de higi~
ne e limpeza, e bens duráveis, como automóveis, implicaram di
ferenças no grau de flutuação da demanda e na mudança no per-
fil da demanda, durante as fases c;clicas. As mudanças de O!
dem quantitativa e qualitativa da demanda, no entanto, não si~
nificaram diferenças radicais nas estratégias de crescimento
das empresas, de acordo com as evidêncas emp;ricas anterior-
mente analisadas.

Quanto as diferenças na estrutura competitiva do
setor industrial, quanto ao grau de concentração e integraçã~
numero e origem das empresas concorrentes, o fato de que a
maioria dos setores das empresas pesquisadas serem oligopólios,
ou competitivo ou diferenciado, também não determina diferen-
ças radicais nas estratégias de crescimento, pelos motivos an
teriormente explicitados.
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