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l~ IftRODtrCIO

iate tJ'abalho é o re8Ul t&do 4e •• ano do preocupaçõe" coa a aplicação
4e coace1tos e teoriu à realidade braaUe1ra e ele o1aoo aBOli ele osta
do" de acbdniatrac;ão 4.' aprNU.

Para nós a1p.1t1coll wa sraade e~q1lec1ll_~0 cultural Da aecl1cla -

que D08 possibilitou orsanizar coDhoo1.eatoa ••• todo coerente. quo
aoa porm1t1u Y~~~u.br~~00.•••clar.za .'.ol.t •••• te De••a iater---
relação protull@ d4..s d.lsc1pl.iaae que , •• O" eatudado • ucl'lUd."" a 1A
terre1ac;ão de8saG d1soipllaae coe outro. r •• os de coDheciaento. E 0&
•• percepção será. ae. dúricla, JI&1e•• iAceatlvo para .ro.aegtÚ.~a Q

aosao .stu40. S1SD1flcou nAia do que 18to,. cleBcobort& da aoceesida-
ele elo uplaa pesq1l1eaa para •• trabalho de maior ttIlvusaclara.

o titUlo 4e nosso trabalho pode sua.rir, talvos, «1"•• 40. 1.cureóes P2
la filosofia. lada di8so. Hão preteaderi ••• a' tanto. E ao e.tanto ~
DÃo poderíamos dizer quo não tiz_cs alp.11&8 incursõ •• aMae capo. -
Serta postdvel falar 4. rac'ioaaliaao 8_ fazê-lu? foclan.., 1l1.oura_
aito ..tores sÃo te1tatS na t••ria elas orSUiR9õe., _ GOc101os1& o

, •.Da historia ecoao.10a •

.•... ~ •.. ~ '. '••.•.e. diSBO. Incuraooa ••• 01'•• , a., nao auoe •• c.eaáriu "qru tei tu
aa aercadolo·pa, aa ac1lain1atl"ac;Ão finaDceira fi Da teoria ecoJlôld.ca.

F01-»os· tl"8!laltldo, coa0 o osperado de _ aouar.fU de Meetraclo ,•. .
que este trtlbalho aae dtitl'oria ser • def.s. de ua '080, _ao •. elabora
c;io 40 um t$oa; qUê nio precisaria 8er ba8e~doom peaqulaa de da40. -, ;pr1aar-1ofJ, liI),e que do~eri4 ooator couociaeatoa adquiridos no CQrIJo
·e •• lei. turs.a roliliza4fi\G. Isto tudo 80 roftJd.a em que o trabalho DÃo

Pl"oclsa.ria ser orl,stnal.

. _ A .
q:tlOU, ao e8tu~o ela.. orsa:d.ZAçao' ela. .• prosa b.l"u:Uolra e COa0 lUSates.
aio fôaeo nea ~apcrAda • Ro. pose!.el por 41.oraaa clrcuaetÂnc!aa,

,'" ~ , - oi'" _.

optaaos por ua trabalho de aAAlls. da orgaaisaçao 4a empresa braeil~!
ra.
PArtiDOS do ostudQ da oyoluC;Ãodo cap1tallcao para checar OÓ& ..- ba-
.e adequada &Q estudo de seu carÁter r4c1oDal.



2.

Colocado o racionnlispo_cnpit.ªlis~ta e situada a ~rgnnização rncional
~c.."p_I"od'llç.ÃQC01:10aua S-étracteristica, fixamos o nosso estudo na
çno das !oru~~p~o_q..!l_ç~ que culminou com o apar-cc ãmcnt;o da

oval;!!
..•orupr,9.

sa moderno. o nns condiçõcs tecnológicas e ideológicas dêsse apareci-
menta. Terr.1Ínnmos esta parte com um estudo sôbre a grande ciilprôsa
contcmpor~neat voltado especialmente para a emprêsa norte-ar:1cricnna,
mas com aâ.gumas comparações com a emprêsa soviética e chinesa.

Feito isto, pudemos tentar a construção de uo modêlo de orgnniznçno
A

industrialcapitnlista. Nessa construção, considernmos apenns nque-
los elementos que nos pareceram de grande relevância e eliminm:lOs os
secundarios ou perturbadores. Cada elemento, por si só, nno carncte-
r1za a organizaç~o.industrial capitalista, que usamos como sinônir.lo
de emprêsa modern.a. t a conjugação dos vário~ elementos quc a5. C011sis
têncin no modêlo.

Constru!do o mOdôlo, partimos para o estudo dn emprêsa brasileira.
Prcliminnrmente, pareceu-nos da maior importância a colocaçno dn in-
dustrializo.çno como estratégia de desenvolvimento como um fenômeno •.•
moderno e amplnmente conhecido. Em seguida, nindo. em co.rátcr prelim~
narapresento.r·uf.11:'..pequeno. vis~o do processo de industrio.lizuç~o da
Am~ricn LOotinn. Estn pare('(:u~·110Suma boa base .par-a se falar de ovo •.•
luçno do. emprôso. brasileira. Partimos no e~nto, de muito 1011Ge; eE,
tudando a atividade mnnufntureira do per!odo colonial co. ativido.de
industrial nos séculos XIX e XX.

Modêlo construIdo e emprêsa brasileira apr-oaorrt'ada , partimos par-a a
o.nnlise, que dividimos em duas par-tes , deí.xando a últir.laoxc Lusd.va--

mente para a anflise da emprêsa brasileira no século Yu~.

\ .

~.
Resta apenas um esclarecimento no tocante às citações feitns no de-
curso da monografia e aos dez qúadros aprescntndos. Pequenos pnl"~GrE..
ios transcritos tOr..1sua citaçno correspondente, com autor, obrc., od~
tôra, local, data e página. Citações das quais nEto conaban 1?~Ginn rg,
ferem-se não a pequenas transcrições mas a idéias e teses de autores
conhecid-os. Os quadros, idealizados pelo nutor, t~m por obj otLvo

rotratnr de forma s~mplificada o que é trntndo nas diverso.s pnl"tcs -
dês te trabalho.
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HÃooe poderia. fi2{~ ~Hla 'poe~. dote,rminada Pi.U'& o s.pareoiaen to do

capltal1smG. ~te 6i.to~ eeonô~1eo tem existido de formas diferen-
tes at.raTes d$ -bj ..s.tór.ia e :isto t~m ()~orr~do e$ função cie o e1ateum ••.

evollltr~ con8tant~l!l_te, aCl'esc6ntedo ~aractoris'i.cas D.OYUàque,1.e.a
já exi8t~nt~!J~

A ~As51., 08 h1a:;tQrj,~doj;"$tJ l2~i8 {tutorizmdQ~ tO!elAdmit1do LUJ11teataç06G -

do capltalioiiio ~.e$lt.Ona ~t1eii1~.iJl.cle.
••

ReaJ.aeat., lUl Grécta ~ fY'-!! Rc.•íls.i&\ ttn8t11"'u sociredad.a fi»!.U1ç&1rM~ 'baw,,,,,

coa e CUlbietM~ illtlblÍ,llX'a tita,l.Q~te~(; a letra d~ (;~biof fôc~em (h::~eiJ;<'>~

Dhec1dos.

~
I

v•• an&l1s&.implc~t todavia. r~vel~ que q11l,Üq,lMtr t1pe de cap~,tal1e;1;';~,.

por"'6~tura &xi$t$nt~ na iiatlgtU ..d.iAd.~~tsril.!lsido suit4l nüsà!tt&Z e \'ta
_ A #

t1U19DA de lnte:r6}~t$0 'fol t.(!:.do;piilrll a p:r.ov,t"iedade :tmol>i11ãrta" da eeeae •.~
Jlia domtB'ticl\ e d{) t"~s-'t.med..~ ~1U1(!:re.d.~~.,.-

# 'i1' . '

41- diaso, as a:t'aae caÃ'~cteriZ'.adaG por atividG.de6 de zaaturer;a ctllpit,n
Ust!'f. fora~ :!.~s1p1f:1cM.1t::Q§em l"~l,~çãOl\w :tmeA~o.",.&reu q.. formare

oI3pé~o ~4.a~o*(1)
•
ÁCre-sc!!nte ••.ae Ap~1!íOawj)Ort;l'lttta da, V1.da urtU!I.D.at &8seucial ao dS3ell-

Yolri.!:!umt~ t'lt-/1(;"'J;.tit,~.•i§Ct~ Oi feú~aro Rito pequeJlo de trabalhlAdore(; ~
.Al.riado~ e 4ft<1/.',rt~,,'ii~t)li,l'r'~.!J<;>

<? di/l$ptlii2;'·t~;·;:t.tit !{i2.tí" r1t;;;1i,~ hâc pt'4:"!IJCe ter- t:;;u:ldo gran<lo cOJ1trih.uiç~;.)
.

ao c~pitll..l.i:~i'3t"fll ~i,1P}J";'j,K{~; iÜ~M &~toretJ cOMicl~.1C'omque o etstabel&c1a~~..•
. to @ fftda.li~,it!4r,tl\<i;çtüt'Í. (;"Jk'itrlhfJ.ido ~& o. triunfo 40 1f.ld1v1clualismo' ~

e)portuto, do ,t':'':1l.p!t&l:t~mo~

11. vé1"d~de\! (} pe!"!~tló ~,.rfJl.~:n§;,,~i:tc;iU".s(d;'@J::i~Qu-a~~pel", ndlt ml"S1.l' !' r'3i:.
1. eoollQ1414\ do~~~tiça\j °a4a Í';e1!a~ ~rat pr~ticUi"'1i}tet auto-sn!1~~f'!1,•.";.

., I
'~



4.
De qUalquoJ:" 1'ol"ma,por~mt o regime de servidão opôs, ao caráter est'-

, -}( ••• I #t100 e 1nflex1vel do,esoravidao, um cara ter mais dinâmico e flex1vel,
p7sparando o terreno para.a universalização do trabalho assalariado do
tipo capitalista.

Os quadros I e II em anexo procuram apresentar de forma esquem!tica os
fatôres G3t~aulnntes c os entraves ao dosenvolvimeate do cap1taliemo _
aa.\ut!.~iüdu~ee no inicio da Idade Média.

J



II
.. -.

gUADRO r X

Fatôres ~stillulante..!e Eatra.". AQ -'f<IIIJ

D·lenvolyime~todo Cafitalismo na Antiguidad!

Fatôres Estimulantes
(~ou manifestações )

l

-' Sociedade
1 centrada na

propriedade
imobiliária

\

-,

Economia
'doméstica

Aparecimen'to de .+
Sociedades Fi ~

nanceiras

Aparecimento
~de

Bancos

Aparecimento
~de

Cambistas

+•.•.....,,--.
Aparec!
mento _

do ~~-_._------lCapita-
lismo I~

11Escravidão

I .

l,fpredOlliaÚCia- -"li..
~J. ~e Vida.L rural f·~---------------~.

..,

J
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. &0 em fU1\2S,Q da.

r illplantaçao' do
regille teud~ i

r-~I
L

~.
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- Predominância
da
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EcOllQaia
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~a priaeirAs mau1festações 4e capitalismo, sob foraa ~o••rcial, terão
lusar com o 8.1lJIleAto4e iaportÂncia d.&ci_ele .od1eval, COIlO coueqllô.;
cia 40 ~o.êrcio l'!Uu·!tiJ!o.. (\/únr:IZ>I.\<fo)

Ae cidadaa italianas des49pe~ o papel de "pÓrio entre o Oriente o
o OCidento, cL.'\mOtiU forma que ae cidade. dos fdses Baixos, entre a
ropão mediterrU$ll e o Horte da Etlropa, •• virtudo de sua localiza ..•.•
fão seográlica, &B priaeiras DO Kediterrâneo o as a_suadas DA deaGmb~
ca4ura do R_DO •

.• Florocça, oa o:t!cioa dividiu-.o e. três c4to,or1aa: as Artes
Ha1oree, as Artes Médias e as Arte. MeJlOro8.

.••.

o. comerciantes co=puDhae-se a aaior parte da pr1lleiro. categoria.
Ira. vendedores e arreaaiadore. de fazoAdas exótica., fabricantes
tazendas e De,oc1aates de especiarias.

1iAdiaput!vel o caráter capitalista do coaéroio florentino. Os mes-
tres de ot{o10 eram atacadistaa coa toadas no ~eYaAt. • que viaitav~
coa treqUênc1a, as foiras européias, oude adquiriam teoidoa frAAc;ses,.e iasleses.

v. número cODaideráve2 de pessoas, eD~rG as quaia oontadorea, caixei-
ros e artltices vivias na oua dependência. Al&u 41a80, QS&Y8C gr~nd~
.ente de letras d& c;'bio os S.&8 operações.

A ati ridade dos banqueiros fi oUlbietu amplia-so ali norenç&, ooa M- .--
r_es_s de lIt~t!tiaj?1"eci0808, coa 08 seguros. as tiDADçaa pÚbllCaB o

O. bacos pus•• , tUbÓl:t, a ocupar~~._cla~l'r"a~ç~_o_49_,--~.nd1aWs;a- -- ----- - ...:.._- .-~ ~- - ~ ---
da Santa S~ em operações de vulto cODsiderável.

são oa :l.tal1aaoa e oe habitantes dOB Pd.S8& Baixos. os pri••1r08 pr.I'_

YOB a subMeter a indústria ao oapltal1sao. Nas cidades italianas. Q~

tabr.1outo5 de tecidos oODlpraYaa a lÃ no oxterior e taz1am-:I.d.e(i~ -:.,','

balhada por um grande número de artesãos para posterior exportação~

Bras.,,_, 14é&9, Ga.nd, B1'1l.!~~, poABJ. •. I,re. tor812 .1IIport&llt!Bei!!ClI'!! _
entrepostos comerciais da Idade Média.

~ai8cidades ccaatltuea o centro das traasa9ões aventureiras, dos moi
cadorea que veAdea mercadorias de tôüa espécie • que são internacionais

j
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por natureza. Tais co~erciantest para defenderem-se mutuamente,
as guildas e as hansas~ tão importantes na história medieval.------ ------_.- ... -'

criam

.,
I

As cidades episcopais caracterizam-se por um tipo de atividade' econô.•
mica distinta. Não há~ nessas cidades, mercadores exportadores, mas o
bispo está rodeado por uma côrte numerosa com necessidades financeiras
de grande vulto.

Werne~ Sombart, em "Luxo e Capitalismo", afirma que as côrtes prinoi-
"pescas tinham um papel important!ssimo na evolução do capitalismo, a-

trav~s da acumulação de capital proporcionada pela concentração de con
sumidores de artigos de",'1ll"M.

Para Sombart, a primeira grande oôrte principesca é a de Avignon, onde
um grande grupo de pessoas, entre as quais nobres e damas galantes,
reuniu-se à volta do sumo pontífice. !:ste tipo de côrte, evolução natu
ral daquelas existentes nas cidades episcopais dos Paises Baixos, de-
sempenhará um papel ainda mais importante no reinado de Francisoo-! na
França. ostado de maior significaQão no contexto pOlítico europeu.

N~ Quadro 111 em anexo estão listados os principais fatôres que conju-
gadas.perl;litiramo aparecimento do capitalismo comercial na Idade M~-

dia.-
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IA EVOLUÇÃO DO CAPITALISMO t
2.2.1. A consolidaç50 do cnpitnlismo comercial

I .

~

Os s~culos XV e XVI, de enorme importância na história do Ocidente, _
trou,~ernli.1,como fnto nôvo t o~r~ndes_ d~sçobrimentos •.Pare. o desenvo~
vintento do cnpitnlisi:1o, foi de capital importnncin a oxpanaâo dc.s trS

cns proveniente do. in~roduçno de novos produtos, tnis como: nnil, n!
godnot fumo, c:).fóe especiarias e da conseqUente criação de novaa n.2

~ cessidades de consumo.

o grnnde aflm~o de metais preciosos que se seguiu. especialmente do.
prata pez-ucna e do ouro brasileiro, provoca o desencadeamento de una

alta geral de preços, que se transforma na mais import~nte fonte
lucros para os especulndores. A primeirn conseqUôncin dêsse nflu;:o

de
,
e

~ -'. #o desenvolvimento dns empresas de colonizaçao e de comerc~o 10nG~nquo,
nas todo ôste movÍl:lCntotraduz, em última análise, o dcs Loc cmont;o do
oix~~~r~lic-~ do MCcliterrâ~arn as costas do Atlântico. ~

Os povos ibéricos fornm indubitnvelmente os primeiros o.beneficio.r-se
lo

desso deslocamento; SUo.primnzia nas grandes expedições o permitiu. O
dcslocntlcnto, porélil,continua em sua marcha para o norte, pare. cnão

lovn, corno conseqUência do. expo.nsão comercial, o.hcgomon La pOl!ticn.
11: a vez ela França, Holo.nda e Inglaterra beneficiurelil-sc do forneci-
mento abundante de predutos das terras descobertns e do trabalho for-
ço.do que exigirum dos nativos.

Em uO Cnpitnlismo Hoderno", Sombart afirr.1acom grunde discernimento:
UEnriquecemos porque povos e raças inteiros morreram por nós; por

n6s, continentes inteiros tornaram-se desertos". (~)

O '. 1"1 1 - • ~comerc~o co on~o. e n exp oraQao dos ~nd~genus provocaram ~lln Gr~n-
de acumulação de capito.is na Europa. Acrescente-se isto n nfluência
dos metais preciosos.

A Espnnha procuro~ por todos os meios manter o monopólio do comórcio
com su~s colônias" O contrabando, tornado pos s Ívo l, graças à oxt onsâo

das costas e desonestidnde de grande parte dos udministradores
ninis, tornou esta oanutenção impossivel.

col~

('2j s"m'lBART,WERNER, riLüi"oe Capitalismo" Guillcrno Dávo10s Editor,
Buenos Aires, 1958.

(3) stE, .HENRlt rlOrigcns e Evolução do Capitalismo Noderno;'Funclo de
Cultura, Rio de Janeiro, 1959, pg. 62



í
~l.uxo.... de mettds. preciosos provoçov. o auaeato do capital .Obil~
que irá refletir-ee no progresso coaereia! e, sai3 tarde. •• •• rela-
t:l.VO surto 1ndustd,al. (.~ C{;'e~

-a~' J
. # '- ••Durante a sé~n~ motade do aeculo XVI ~ co.oio do XYII'coaeçaa a su.t

8ir sociedades por ações, eabora.DÃo e. caráter penaaa.nte. ! o case -
da ~~acóv1af que &s8o?iava UM sraDd~grupo de p8s80a. para uma deter-
aioda expodição comercial, apÓs a qual.t cl1v141dos 08 l"eros, a B~ci.t

dade era d18801vida$

I

r

o exempl.o d.a M(i~eóvi& levou 08 holanclêse. a 18.&1'e. a sociedade por -
ações a umll!vel butante. e1eyad.o de perfeição. coa a COllpanb1.a das
I_dias Ocident@j.~.

A Holanda conl!H~gu.luchegar a ter tal estoque aonetár10 que se pel·td,tlu

lIesmo a exportar Qet9J.a preciosos I tste estoqu. monetário e o ~aíl

grlUlde poder- coe::~rc1al tizer&l!l da Holanda a Iluor potência fiu.ae<,;$..rs.

d4 lbropa.. I A,Cifljifo ds13 1:1\«14.5001deAtai!JfI c Banco de- .•••et.r4i. ecntl~j~

b.11"u sobremaneira para isto. - MOfÚ)~' ,
. ~ :t:' x~eN S'~l)

-----;- te

UIl outro ~da estl.JD\ÜO ~a a eyoluçao 40 ea,pitalisao d.e SUl! f'(i~a ,
comerc:;l.al. para ti financeira foi • expanÃo lIaritiJla illslêu. no G'<.."Ul~(1tV/1

~ -~-- - __ o __ ~ __ .~

XVII, qu.tt 80 t.ra.d.U$ q BUfA expansão co:toAial e no d"aeA't'olrlmento de

~co~érc10 e2t&rno.
__ J)

Â trCMGnda ~xpaASio comerc1al dA Ingl&t&rra explica au1to be. a grAR~
... . . .. ,

de 1I1portu.eie.. que Mu S2lith deu a liberdade do co.ere10 externo.,

Parece 1ndi8cutiv,~1que o tlol"oacaento do caR1talia.9~t.tJutncei~o_t~1.
oOM!!l..L~a(.~J..~ d~!el\:rJ.f!.n~i.(!_d-º_qom~rcio .~i timo ti col~Dial d4.Jf9J.~~. ,
IIl81atGrra €t E'Z'uçQ.. procfle80 nQ qual OISdo1a primeiros pataea tiVfi"'·

ram papel pr~pºndar~4te~

~

. OPOl".açõee d~ crédito,. .:tcruda~ les!. ~~MS- Pêlas.~....1~i8_(d.~~ e r{tl.1-·
glOSaB, tOMU srud.o i&pulsO a Ol"S~nizUl"fi. em poderoatl-S institu.iq.õea
inanca1l"afl ••



'. ~-~ --~ . ,troca 401S. _pr."ti~(!n~d1clCB 8C>. p:n.uc1pes. couegu_ o pr.rtl~ ....
cio de cUQhar moed&B a abaatece~~$ .xércitos~ ti de out~por eerto~
eataboelecU8J1tQ$ de 1Ulture~ relig:lo •• t tais COa0 a Ordes dos f~plá .••

#I ._.

rio., que ae t.l"ustorIlM el1 de:poe~ar1~8 de motais pr.c=105(U5 ou como
asente de transmissão de tuAdos.-----------
• ut11izaçiQ doe fundo. & titulo de eapr'et1eo' provocou a expaDBio ~
oporações tinaneeir~ nu fe1.ru e dou nova d.1eeaÃo ao cap1tal1&mo ~
lev&D.doo .oprêSO dos jurOS9 até entÃo praticado .ô._te pelos judWG~

• •. ge•• ral:b:,f.U'-Stl. .Sub1t~t:Jit&t os juroe palJAi&e a cear aoaradoe C('I>!!lO

co1aa uttl~a..1. e ~a pec.UlinoIl9,. t.-.os. G:r.n \ ~oG· t7 IseC.~ L...lJ
A partir do aéculQ mu· feiru dão lugar u bôl"u. e.t&b6:1eci~$l\-'"

toe per.a.Ju)~t(ll3~e. q~$ as trauações verau não apenas .ôbre as ~e,
cadorias, mas sôhrG valÔr~. móveis •. Aat"&rp1a, Londres .'Ljon ti~~--
ru bÔ1IJude gran.dcat1Ti.:\ad.~ Essas bôlBu facilitaru grUid~~~:tfi

o d.aen'e'olvimento ÓAI,$e~o:~E'i~&4eG por açóas que, espec1üizlUldO-Be

JUL8ellprê~ co:lo:cda18i coutr:.U~uir&ll ef1cuaente paraa.ullfilltar ~~~
capi tais "diapoiÚ, VE}i3"

~

F1Wllente, os bancos .RÚb.l~Y08f e021~os fie Aat;rterdã e EstOCDlmo, de....
aetlpeDhM WI papel importaJJt!68imo M evoluç;'o do capitaliellOt com a

generalização do papel. ••.moeút que 4~Ô\l à eco.DOld.8. do troca. o 1nstI."U-

.(tato fle.1';! v~ dc;lque C$.reçi~.

Â 8(t&'IU1'~ ~i~t$l.r.l;;;'JQ ~~~(l.uloXVIII USl.st,$ a um 0801"11.crescillento u,
1Ilportánci1.,a d~}~QQ>íliU~.rQj.t\1!t6a9-,Q. quais n'blDetell! à sua 4ependêno1a $Q,2,-

nÔaies. .a 1';:i"'an6,tS w.túvritt. doOiJ tI"abalAad.or&~ :.1

)sB.~, c.~t!lr01·E',):\te!a..,empr~~~ D@rio. OIS :tu.t~rQ8cap:1:ti".e de i~dii~'i,:.~",:;

do capitalismo il'l~ltH!rl;;ria.1o

Â~.aior parto .~ l!iAi'nlf •. t~rM rtio tillha 'Oc~r'ter de' eetabôltM·;;.i.,.~l;.t·r..

COAcentrad'Ó'. smbo1.'s. 'tenu.l1ll d$6_:peí~do pap4tl aportMt. ~O dea;tl~",·~,l.=

ri.ento oé'ipitru.1Gta~ eep(tcial.lu,nt. na França&
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contração industrial, condição básica para a existência da grande i~
c1ústria.

A fiação c tcce1agen exigiam, ,além de grandes investimentos, a rcu-
nino de operários ,em oficinas e a divisão de trabalho. Não obstnnte,
t\ óoncentração oJ?er~riae indústrial não poderia se constituir OEl fS
nômeno verdadeiramente geral, não fôsse o aperfeiçoamento e o apare'"
cimento de uma gama imensa,_demaquin~s~o~ {~!k;Q//~~Juo :>fE ,1,'

-é' r - ?-?,
yn ?J//4 / 1'/t'.> »co

{

AssJ.,.m,no que se refere à concentração industria1,;ttcomp1e~ddadc do
processo P~Jlvo e-o maquinismo foram de enorme importância n~ ov~

- ---- --
luçno do capitalismo. Como seqUência lógica do desenvolvimento indu!!--tr1al veio a espeGializaçEo que deu origem a cstabe1ecimentos absol~
tnttente originais.

..
A ~ , •••As grandes guerras napo1eonicas que se seguiram a Revo1uçao, tivcram

um papel, a um,só'tempo, positivo e negativo para o desenvo1vimcnto
40 capitalismo, à medida que criaram novas possibilidades de meroado,

~ , .com o fornecimento J!'araas forças armadas e restringir~m o COTIlercJ.o
mar!timo e co10nic.1.

De qua.lquermodo, a nova organização industrial progredia e uma pro-
va dêste progresso foi o triunfo 1§gis1atiyo dQ liberdade industrial
no ano de 1813.

Da Europa 'o capitalismo industrial 'avançou para os Estados Unidos O!
de conheoeu um desenvolvimento inesperado e para muitos, assustnQor.
A cvo1uçüQ do capitalismo está apresentada de forma esquemnticn no

.- ..- -~- -- -
quadro IV.
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2.3. O EspíRITO DO CAPITALISMO MODERNO 15.

Uma. oonstante em tôdas as manifestações culturais de nossa c.ivilização
tem siao a universalidade de seu significado. Isto se deve, provàvel-

"" .- _.--
n1ente, à importância que sempre demos ao méto_do-r..a-e.1.ona1tcomo meio de

desenvolvi~ento cient{fico __

Entre os chineses e os árabes existiram escolas superiores, inclusive
semelhantes às universidades ocidentais. Faltava-lhes, todavia,~ã tr~

- -
taoento racioRal, sistemático e especializado da ciência por especial~
tas treinados.

Na China, a partir da dinastia Tang, o recrutamento para o serviço e.çl-m1nistr~tivo er~ feito, entre jovens formados em altos estudos cl~ssi-
cos.

Teoricanlente, quase tôda gente, filho de imperador ou de camponês (COl:l
----.-/'

e::oeção de atores, prostitutas e barqueiros) poderia tornar-se fUl1cio-
n'rio, mas, na prática, só os filhos dos ricos poderiam permitir-se os
demorados estudos clássicos requeridos.

~ste sistema, que se manteve por 1.332 anos, incluia rituais,
des, conjuntos .de-t-'Jmasclássicos e impOfição de um estilo de
ta. (4) O \j)yd::J A o sr-« Ie. rV/;/'o ~ .0<.2/ ~ /\.{'r-e.

solenid~
escri •.

Na verdade, maior parte das mani
festações art{sticas é uma caracterlstica da cultura ocidental, ausen-
te na :lciência:l e na arte do Oriente.

No Ocidente~ depois de dominar as ciências físicas, e~'--tendeu.seu dom!nio às ciências sociais e finalmente a tÔda atividade -
humana.

Nascetlos e morremos racional e produtivamente. Sabemos que a destrui-- , ,çao e o preço do progresso, como a morte e o preço da vida; que a re-
núncia e a labuta são os requisitos para a satisfação e o prazer, que

os neg6cios devem prosseguir e que as alternativas são utópicas.

\(4)SUYN, HAN - °China no ano 2001", Zahar Editôres,Rio de Janeiro,
1968, pg. 28

/
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Essa ideologia pertence ao aparato social estabelecido; é um requisi~
to para0 seu funcionamento contfnuo e parte de sua racionalidade. (5)

A fôrça .mad.s sie;nificativa da vida de pelo menos
modori'l.o,o capitalismo, est~ também completamente
lismo ocidental.

dois terços do m~do}
envolvido no rac~ona '-

Poder-se-ia imaginar que-tal racionalismo capitalista se resumisse na
busca organizada do·

J

Lucr-o, porem não--se--'P6d-~\?dmitir que o espfri t@
do'~api'~alismo se identifiqu;Aec.omfl{)e o desejo de lucro ilimitado.,L~: -( -- ~

.' ~J) a ; / ,m!) ,Dvidentementej o cap~talJ.smo esta:voltado para a procura de uma rent~
bilidade ótima, mas, em função disso,Lorganiza recursos humanos e ma-
teriais de modo permanente e racional para aproveitar as oportunida ...•
des de troca, de forma que, no -final de um exerc!cio financeiro, a r&-,

<" -

ceita da emprêsa exceda o capitai investido!

Com base no que at~ agora foi exposto, podemos considerar a busca dO{
lucro de forma pacIfica, o cálculo' constante em função da preocupação ,
com o ret~rno sôbre o ,investimento, como algumas das caracter!sticas
da aç50 capitalista racional.

A Antig\.tidacle,os prim~rdios da Idade Media e o Oriente conheceram o
oapitalismo aventureiro. A maior parte de sUas atividades eram de ca-
ráter meramente especulativo o~orientador para-o ganho através da
guerra 'ou da exploraç~:tofiscal.

Na Idade l-1oderna,o Ocidente conheceu, ao lado daquele tipo de oapi-
talismo, a organização capitalista ,racional, baseada no trabalho Livre1
e vol~ada para um mercado real.e n~o para cport~ida.des polfticas. ~1 ti <A.-toryJ f) 'v/ '9 C/.•../1"2 e: 5'rt9 e. .

..--1' J (~'Íh 4~tdo~ /.?~~c Y".a( ~Contudo, como afirma Max nober em tA Ética Protestante e o Esp~rito
do Ca:::>italisIÍlO"~ a moderna organização racional não teria sido Vib'_j
vel som a presença de dois importantes fatôres de seu desenvolvimento:
a autonomia da emprêsa em relação ~ economia doméstica e a criação de
uma oontabilidade racional.----.-

tI'/De qualquer format porem, a estrutura Ro~c~ia.LdoOcidente Moderno foi. . .prop~c~a ao aparecimento do c~pitalismo1 como o foi mais tarde ao do
socialismo, isto porque, não s~ o conceito de cidad~o e de buzgue'sâ.a
, i . ,e oc denta.l, como·bambem , inexistia fora do Ocidente e proletariado 02'
mo classe. ·Assimi embora a estrutura social do Ocidente Moderno nüo

(5) HARCUSE, HERBERT •..I1Idoologia da So,:,iedadeInd'J.strial"tZahar Edi-taros, Rio de Janeiro,. 1967.
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poeea ser: ellct.rade. como 06\1.:A da 61'olução do capital1aao. pode, 1ndiA,out1velmente,a.~ uma 4&8 condiçõ~$para ~a.a evoluqão.

o .odema capitalisao recional baseiA-se não 'sé nos .e108 tócnicosda
pr'oduçãot que lbo permitq UI cálculo apreciável •••. s,tab •• DU d.!
totm1nado sistema legal e numA a~1nist~ação orientada por regraa fo~
aa1s.

U•• das idéiam de Max Weber á a.de que embora Ó ~ac1oAali8.0 econôa1-
co 4epcrlda parcialmente da tecm.oa e do diroito racional é. ao seoo
t••po. d$t!~nd.jJlAdo pela capacidade e ,d1~po.1Ção doá hOllo" _ adotar-

.t C~tOB t:tpt;..~ dô conduta rli:e1Q'J1eJ.1 Asm1ao problft!H. da e-rolução do oS
p1talism.o !':tG~, !ít:tlt; ;.'l1$lloa Glkpart., 3uje1to li. alpa tipo de aotiva-

- • . # ~' - ----- - -_._---

9&0 de order! ~f.\ia }?Gl.cologiea. \--- ...---.....

W.bor a.cre~ta. qus a.s tê,rqas ~3.,:j.caat & 'rGligioaaa e 08 idoa.1B éU,008

d. dever delaEt deeOl"1"fUdi{$B GO:G.at.1tueJlum dos IUlis isportMt$ •• 1~tI;:::u..•
tos formativoa da CODdut~h~na e a partir d18t~ deto.de a idéi~ d~
que erlst_ relações i!,t;d·t.o fortes tlAtro o aodàrno ethoa ecoaôldco (.)
o othos racional de ~rote8t{;~tiamo up;'.u~-~

o gr&Dde sociólogo a..lemãonão pretendeu a:t1riMl.' que o cap1tal.:LoSl1O sUE
8111 C080 conseqRênc.ia da ética, prQt~"t&utcr;" l»e..B qu.e. eBta ética contli,

bui1t fU'a " IJUA '~ol~

11101'5 maudament.as de ~_FtAAkli;rI., >5.11 qu. ~e ba5e:1a para d.efinir o

ethos capitalietat Max Weber coneider~ iupl!c1t&a ae Degu1ntea idéias:
AohOl'lt&etidade é útil porqu0 fi!i!5e;rA o crédito] o mesmoacontecea
do eoe ~ l)\m.t~le,li~a.de,I'J.. la.bo~l()Gida.".o " e. t1'1lgelid&de. .ta é a.
ruãQ porque~on5ti tuem Vil·t\\d.es•..

d..

e.
'.

U. 88pir:i.to,COZG o exproaao _ B$njaRdn Frauklin, teria 8ido neO&D-
8àriament~ proscrito ~~ Idade Média e meo.o Da AntigUidade. Como se

..



explion que uma atividade, na melhor das hipóteses, tolerada, se tran§
forma em uma vocação no sentido de Franklin?

• ,A" ~. ,

A Reforma trouxe consigo o ideal de ação no mundo em oposição ao ideal
católico do alhea~~nto das coisa~ terrenas. Isto indiscutivelmente f~
c11itou a par.t·ic.ipaçãodo·homem na ~ida econômica. A idéia -d~·-võcação,- .

pre-scnte em Lutero, era contudo essencialmentê religiosa. ffBeruf" em
aleLltlO significa chamado, e, evidentemente, tratava-se de chamado diVi
no. A l1ahwra, inglêsa "ca'l.Ld.ng" talvez traga ainda mais claro êste sen
tido original. Tudo leva a crer que a secularização do conceitotradl
c10nnl de vocaçno foi possível como conseqUência da crença na predest,!
nnçno trazida pelo calvinismo. (6)

I' " fNI "Re~lrnente, a ide ia de que estava predestinado a salvaçao ou a condena-
ção c de que ninguém poderia ajudá-lo, levou o homem a um grande sen-
timento de solidno. O calvinismo recomendava o trabalho intenso como
n única forma de sentir-se a graça de Deus. \0 sucesso no·trabalho se-
rit\, l'rovàvelmente, uma manifestação da aprovação divina.

Tt\'I'l1\cy, em "ReLí.g í.on and the R:lse of Capitalism" ratifica a idGia de
que o puritanismo trouxe para a vida econômica as virtudes menores,' ~
tt\1s eooo a frugalidade, a vida metódica, o trabalho intenso, etc •••

Parece lógico que a ética protestante secularizada, favorecendo a acu-.
mulnçno de capital, através do estimulo ao trabalho intenso e à poupaa
ça, tenha também exercido papel importante na evolução do capitalismo.
t isto que o Quadro VI procura apresentar de modo simplificado.

o quadro VII, por sua vez, enfatiza o caráter racional do capitalismo.

(6) rlED::..m, HAX - 11 A :hicn Protestante e o Espirito do Capitalismo,l,
Pioneira, 1967, são Paulo~

".

.._._-~
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,. A EMPRtsA MODERNA

3.1. O APAREClMENrO DA EMPRtsA MODERNA

A .aprêea aoderna so.ente aparece quando o caplta1ia.o 40aina a 1Ddú~. . --tr111 e·isto 80 e3 yerlfica graças a uma reYol.llgao ~ ld&1a.a • DAS _ -

-1ut1t1l1ções jur!cticu, .a que podemos chuÂr re'Y"oll1c;ãoliberal ~ coa
a reToluc;Ão tul teonologia., que 158 conhece por llevolução IJulustrial.: -

'. .
»êstea dois lIoviQ91ltOG trataremos cuidadosamente Doa {tena seguiatae. t j
Por ••quanto interesaa-n08 retratar brevemeato a eyolução das formas
4e produçÃo.

O modo pelo qual uma comunida4e doméstica COABegu111 Bati"tazer 6u&a
necea,,~dAdes foi a tranef~raação da_~térl~ priaa. todavia, tal tr~
.formação só adquire interôDbO para u..eetudo da ovol11oão 4& iudústria,
a partir do aoaeato em qu~_ultrapa88a o Âab1to das .ecess1dades. dom'~
ticaa para. adquirir o car4.ter1ucra.ti.Yo. O arte8~to pareco earcar
o inicio de"sa tase, 11.. Y8& quo inclui _ eapoclalisac;Ão técatca, iD-

. dependente.eate d~ tratar-se de um o:d.cio livre ou JlÃo, para la 8eUct;, .para uaa unidade ou por conta propr1a, como objetiYo de criar lucro.

Pare~o ce~to qu~ a &úis antiga foraa de especialização é a rigorosa -
dirl.sã~de trabalho eat:t'e OIS seX08. Aa forcas que 8e eogW.raa não r,.!
Talaa a f:néii;.;lMJ:,bl ~~ 0f1.Ci08 aprendidos. llecluziaa-.o9a cou1dfJra--
c;óes de carát~l~ mágico, do que é boa exemplo a figura do cllrude1ro -
na profi8~ão ~édica. Âl~ d1s80, qualquer transtoraação de aatêr1a -
priaa de caráter muito co.plexo e~a t~da COa0 aálica. (1)*.
Quando o local.. de trabalho e <> domicilio do txoaba1h!l.dor ae 'Jol1fulld.em ••

O próprio operÁrio fixa o preço de 0011 produto. Q~do o QPo~áriQ
trabalha para o cliente, ee sua oficina 6 domicilio, por conta dou~

# - --eapresário, aao tem part1c1paçao na fixaçao 40 pr.~o do pl-oduto.

A apropriação do capital fixo, ontendido como iuetalaçõea, pode apre-
sentar-se do podo8 d1ter.Dte3~ la ~ôze$, não existe propriamente A0-

...<,) 'DER.MAX - "B1atórs.. Econôll1ca a.Der.,].". Fundo de Cultva EcODÔ-
atea. 1956, Hõx1co.
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~eoessidade de instalação e neste caso encontramo-nos frente ao.tipo de
artesanato puro, como sucede na economia gremial da Idade M~dia. Outras
v~zes, encontramo-nos diante de um tipo de instalação de propriedade se
nhor1a1, que não dispõe de tra~alhadores.

t iadiscut!vel que a ind~stria dom~stica marca o início do processo de
GYOlução industrial, que continua com a indústria tribal e que, final-
Mente, se transforma em indústria com fins lucrativos.

Uma forma industrial antig-ª-~_aquela em que um _gr~'p_º-dfLJrabalhadores
. A - Atrabalha simultaneamente, obtendo, cada~deles, o mesmo tipo de prod~

·ção que os demais.~Àfrente dêsses.'!;rabalhadoreshavia um capataz que
n'o tinha outro interêsse al~m da homogeneidade dos produtos. O capital
fixo e o emprêgo de escravoS distancia êste tipo de organ::'..!'jftçoodo tra-
~a1ho da f~brica moderna (8)

'"Os riscos que o emprego do escravo envolvia eram mIlito gPandes. Os ins-
t~umentos de trabalho eram comumente danificados, o trabalho era reali-
zado de forma desinteressadâ e a fuga ou morte de um escravo significa-

• 4' , •va um grande preJu1zo para o empresar10 •
...~

-Ó» Na Idade H~diat os escravos fizeram-se livres. Surge então uma grande ..•
'classe de artesãos~ baseada na diferença de necessidade de consumo en-.
.tre o Ocidente e os demais pa!ses do mundo, na diferença de mercado en-
tre-êsse Denodo e a AntigUidade,na falta de rentabilidade da escravi-
dão como regime de trabalho, e no aumento da importância das cidades.

-,'

Por~mf a ausência de uma_~tabiJ.i.d-a4ê-pa-cionale a escasses de capital
fixo erar<1oo;~v~tànt'~~~entreos artes~~s livres. são quase sempre oper~-
rios assalariados, que oferecem mão-da-obra e não produtos.

o maior-passo na M_stbria da indústria ~, indubitàvelmente, dado com a
f~br1ca, que foi o resultado de uma e~~ção da pequena oficina. Carac-~--teriza-se pela exploração em grande escala, em uma oficina atendida por
oper~rios serv!s.

Os primeiros investigadores cient!ficos modernos, entre os quais Karl
Marx, estabeleoeram a distinção entre fábrica e manufatura, conside-
rando a primeira como uma exploraç-ão de ofício, com mão-de-obra livre e
capital fixo, e usando energia mecânica.

(8) r/EBER, liÁX, ilHistbriaEconômica General", Fundo de Cultura Econômi-
ca, 1956, N~xico.
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~O~~e~~i~i~ econômicos 'para que se forme e exista uma fábrica
t~ ~entido sã~-~ po~sibilidade de

, ,

;i

ne a-
vendas em grande escala e cc

ter permanente, e o baixo custo de produção. O reqúisito sQcial

,cara-,
e a

e::1stência de um nü.mero suficiente de trabalhadores livrev

..\grande f~brica concentra e multiplica os meios, de produção, COi] o
~-~---

objetivo de acelerar e aumentar seus-rendimentos. Empregá náquinas
.que executam, C 0111 precisão infalivel e com rapidez prodigiosa, os tr!!:,
.balhos mais complicados ou mais r~des. Para colocá-las eo novi~cntof
substitui a fôrça humana pelas naturais e artificiais, que a?resentam
a grande vantagem da regularidade e da grande possibilidade de contrô1e3'
Para dirigir o funcionamento das máquinas reúne ,um grande n{1i:lero de
.operários que executam bar-ef'aa bem determinadas. T~das as a'cividac1es
da emprêsa moderna são orientadas para a venda de seus produtos, que
funciona como criadora do lucro. Além disso, as pessoas envolvidas na
l)rodução dividem-se em duas classes: os que fornecem os fundos ncc cs»

• • ~ A.sar~os, repartindo entre si os benef~ciost e aqueles que vondei] seus
trabalhos e recebem salários.

Um sistema contábil racional controla, por sua ,vez, a entrada, a ci!'
culação e a sa:tda de fundos na emprêsa moderna, pr-opor cLonando à admi
n1stração o conhecimento de como o objetivo principal está sendo atin
gido. , 4 i L'I .Ir' f· 1?1 /: ;,,..\e ,rt~ ) (W7o'U h-z.-U .: ••.->r~,,4)

3.1.2.-)ARe-;õluçã~ I~du;.trléÚ-í r:7'-'-" N';'l~ •

A Revolução Industrial está na~gén do grande desenvolvimento econô-
mico britânico. A grande transformação técnica manifestou-se inicial-
mente na Inglaterra. Do tadc, de um comércio mar:ttimo já bas t.anbo ativo,

~---

o que lhe garantia a aquisição de matérias-primas e a conquista de no
vos n1ercados,pôde criar, com o advento do maquinismo e com a UGUIlUl!:
ção de capital c aumento da mão-de-obra, uma poderosa indústria.\

--o maouinism~ desenvolve-se prodigiosamente, substituindo o trabalho_:::-. - ---L

manual, quer no tocante ao instrumental, quer nos processos de :abri-
cação ou de fôrça motriz.

No que concerne ao instrumental, a indústria têxtil é palco (,10.3 :Jri-
meiras invenções: em 1733, a lançadeira volantes de John KaYi e1:11765,



a _'qUina de ti8Ção de Hugreaves; em 1'784. o tes.r de Cartwr1pt; ea
...aepida, J1Jl~GtilB ~a eaJ."'dadeiras e :pCl1!3.teadeiru m~c~Qaa que perati.t1-'"

rio o surto da in~stria al~odoeirado Lanc~~e.

Siaaltâaeueate, 08 proce~~te19oaa:"8 •• especiAl.:
••• to UL indúetr1a metalúrgica,. A~teJ3, ora feita a preparaçâe') do f.oa~

ro co. carvão vegetal. Ainda não era PQsa!vel utilizar, para âase _
tia, a htü.ha abundlu.?i;e ilI1 In.glaterra, po~quona coabllstÊto se tO~V$~

compostos sulfurosos que tel"M..~M a liga \..i"àpu,ra c q'Q.ebradic;a. Os :.'\1•.
-, '-"

tos fornos derlru;, portanto, Ber ip..stalad.oa DAf'l_ pro'tiai4ades das tlG""
C· --~ ~ - • _,..

reetae e tinham 3~a produção t~e~dapelo temor 40 d.atloreat.~ento~ ~
.•• 17'5, nerb,. encoui;ra o f.].Q1Qd; subetituir e ce.rv;o~;alo(§i
~ misturando e ~inéri~_d_* ferro à cal vl.l;'ge11ll, que absorve os ~1&-••.
•entos sulfurotF.os. Eafner t g 1784·. A,miou • CQrt 1nveJltul &_pudl& ••"",
g•• que ~.~te a obtençã<?_de u a.çr,) 'bem~elhor.

PoréM 11 os tliJU.B importantes progree~o.s ro.u1zarWA-se no terreno da fÔL
A' ••~a mQtriz. ""te entao, & pri.D.ci.J)al fonte de energia era o Iloinho

, '. '.aguat mas s~u alcance eI'8, muito 11,!1tado, e o flor~.oci.ell.to d& induB-
t1"1a. mOdfir.l'#.S ni() :foi. 1/0lSs!wel .sem I;t ~ieeeohert~A da máqu1M a vapor.
Desde1704. Pap1.u tenta aplicar êu.te prbc:[p10 a Ult barcotlurlal • .fé
1769, JOM lf!att;J:'.jt'# aó':$.pl;aJl,aos ~OinhoB, dGpÓ18 à fiação e" finalmente •

de

••a tecelatt_.
..•.

Há, no el1tantot uma. te1tdt'llÊle~,a d.a qual no~ d~ve$O~ gu.ardar~ de.f~l-gl!n'
sempre. em tÔda· pru...t~ i\S 1.~r"ançQes tÓcí1.:tee,~ C!)J!iOcOlu'Jeqaônci~. doe
de8cobr1mentos'e1e~tlfieo8~ Ê 6vidente que o d$8.@~Yolv1fteutQ çicnt!~

IA A ,. _ ~

!-ico tem f1110rll!li! 1.mportallCi& sobre ti evcluçao da t~cnelog1e.i pori1'~1 IH"

analisarmos com&tençã.o c lU:OgI'etS'lJC \;@enológicot verifiea.r.e-aoe qu~
l , ~.tI " lital progre~80 d~ wid~""I1lf.ta:&.tictaMeKl!.te e;m (luas ~a$e8 & que f' ao )l~ aegu,e

li+. -. '"

da que a. cio»cia a,pare~a. A.-prtm0ira. tas., e caractilJt"iza<!a pelo elipl-
A .Ifl!J 11 ~ - , .

riso. Toda qU>e$tae tecn:tqa e emprimeirQ 11lgsr • antes 4e tudo U~a\

questão prátiea8 Ant~8~e ~presentar cono um problem& aos Qlhoe. ~
408 Cientistli.3tQ.preBeXl,t~ .•.se M pessoas ligadas 8.06 ot1c.:!.oe como Wl

obstáculo a ser uJ,tr!-p~~l3ad~_óu umSl.VA:at8.g~a: material a ser cbtidaOf

.t UIll ta.to bem ccnhee:i~doque as 1:Qvençõesmais_úteis, ea todos OI! ' ra-
110B Ml!UlUtatlJ,%"s:il""4$ ni(,t for~ -obru de ~lósof,c:) .eapEH~ulat1.0q, MU ••.,

. de artesãos taleD,t()Jt~o~~ A par disso, a histál"ia dOB inventos MO Ô- - -sé a dos il'ir,,~n;t{)J:"~ll'i~ ~a!l 't~ltl;bt&i a da (Jl:}1@r1ência coloti VI.l. que aupera,
paulatinamente, 0$ entraves tecnológi~()!Ii e atend~ .as ~,.cea8ià4dq,B co...



l!/.rt;tvaa", l?q,r~1.lli

'"f$(,}f!t tGcnolvgic:tl;$
'"IW,:t"& R1JI"QVeJtu-ee re.t:;ionalment(1 tCd03 estes 'ft.ro~eª-~. _ r c' 0"_

tl,!l, p:r."vdu«;io~ dº:h~iS~~e-lltoa eram e3S~llcie.iIU a 8.CUm:1_
laçno l.i'i) ca:p:ttJP~~~~#tp"Jl~_m,ã(;~~ ••.(9)

- .;7"'- .. . .-1J ,J-Í v- --{?f . .
Tai~ ~apitaia \d,I!#;t"a.~ dO~U.2,~~,:,:~~~~f~~$u..:p~!~~,~atrJ.a.d.:a ••l.it que ut!

JIt?,.....,=- - .."'" •li~ava ma(\'•.•d~-obNit 1"'tU'&..~, ct!Ja.px:,oduç;aiO cfJnt.ra11z~:f!!J.ro~ 6 do com®rcio
'"(1,8.5I~diM~ P~.f' outrQ le,d,Q;õo de$euvoj.v~.mento d~boleas, dÔ3~' _-e a cri~ç;'o das primeiras Boc:!-~dades_~.;: t\ÇÕ~i!J V:h,,1"M trazer uma im-

port,ante c(!ntribuiçê.o -ai ae;"mGJ.a;io de ea.p:1.trü~f~~~
• --------- $,~:::>

m ". •• ~1 ~l "" ',' -r".. .Il' .Ao ••• • ' d "•.•,a_'1j,u.:.:em um k.,.J!XO Voe m~E)"'a."-{1!.,.~a ae 'grrulY.í$ l.lftpor1i>!lU1Cl.éâacorra a ac>"d.c~
--...- •••. iJ

NOíSvutoa àO$i!.!.n-i.es~:xpl.~t'ado6 peloa :l-.i.cos lHlr.,h().t"6g "'parece a fig'oU'a,
! ~

dQ g:t"and~ g-rZiA:.ajeiro C!u~.: $mb@r-~k1,ll!.gtiU1d-? (io2i.6ic;i",r4tt·~11l<ilint~pele arren-
c!.lWtUl.tQt E-lcuf$1X's lUC1~QG taftfbf./,t cOil$id~r~;~r~is!O :('eit ~~ alto padrio de

V'iil~~ que a~ tr~uiuz em ed,u.;:açi(;t {;(,!IMZ"&d.@, dG ~tt~~ fS.lh.JU; 13' em refiM--

doe ~'bi't.;o$ a.ti.Ui-í"ntlt:t"c8>t .P?l7~1l* ~~mÂrgimento ~;SB4) ti~ _de a,rre!%dat4
rio e~tá r~1a.e1~o':;'$.ªoI)-C_Q~Q smppl}:ra'-7i1fl.Hilt;t(,l. dt.l fA!!;grM1if) número de péS--- ,~- ~ -

A neeea8i~~,e d@ t:t'9Ml$l'l',;,rt~u:'.•.';;>e pru:a outl:'(t c,,'u;~ç;';'() C~ loe~ i,mpÓe""5f1

e ,v,{Ml;a).tfã, 'p:r1.meiraU1H'l'i~ ~ Ct3 ditu'ist;aa' ~ q.t1GiI {;al.ta t..r>abalb<-:e _ 081'-. ~tos cU.etl'i toa i' e~~a.a ;pa.:ç~G\1j>4qUG OS!tlíl'%.lldtt";!'Zi as .maia dj.V'JrSll\B p.."U.tee,
e~~busc~ d.!; t~l"~.ballu)!!li> €!tl1qu.e<n~;;c> MO'..(1, C(:l~,.;,ceg:rtiWi!11 seu ~al&rJ.Q era Cj!

berto. pelo t<~~,J~P;'3~1./~~.Pi~~~: 4t
~I...-,....~

A.nt$S de 1760$ ja €)l"~~~,~oi;~l':ia,~ RS ~iid.sr1Açã~uj e~nt!il~~~~~0parQqu:1M
e d~!!;t1.h6 If'1.L;;'a~ -c~-!)it~J..~- ,,-----,-

mil.hal'esc;@ trilb$.,lha6:i:-;re~l';~ v.~1.C'Sl, ~dda,:;::';"!$m;{,Yej~~--(1._tl;'".i."b,Uho egle não

~OM~g:tUtÜ no e2iJ'Jlp-:t~vâ,;; P(H~{1:""'J,QFtAtf>i',.bri';;$'~~ )' I L _ ! s:
"-c '2..'(jodot..-..ch-S· <9~ r.": t9&.~.J ~c~~J~<;;

Mo 1 ~ .aho 14/J 'Ct1.~ -:o rn ."::in~ -r.:> 1-« ~ '.

Dâese mod,!), QI$~~~;? ~~?'~O~:f.8f~i&ni'-4~ IJr(rp.ti~t1adee t'€;ChliUÜt8~

""~~ im:p@at~15 ,f.:r·.HH;'{ln~($~@~~br.·~t~ t~Ã'r'~;. ~ Q. 8i'.gl~~~-~~(fi:",t(· do .€::r.~.t;._~gr~n-
" ,"---

•• <!;. .• ::!.t ...,..',- .~ ~.•~ ,~" 'j "'!Io -, t!r •••: -~ ~, .••" - Aj ~:1,ro 'pi;)@~ B. ~$FiU~.V;r~O ~,~ .,~(J.W;",,,,:;t.~,tíllm'a g::~"f.!.nd.,!)';q'tt~l"<t;;tdf).R<$ de :torç&l. -..

elc t.l"ah~J.h!,j>" F",,1 o afl:~.xi); a.•;~tA$ t~l:Ç~ n'f'e"tli ~~e t(iJ::;M,Q..~~?13,i1J.!J'~4)

;:.hts1JlUifol~,li1ell1t~()da, gri4l,;ltte :1,»d.ú~tr1a.;, A i.l:::diir.;;tl';'t~ na_ !ªglflr~e~.r~ repr!,

!$l',r~,ttn,.l () !3iea.m~}p~.'p~l. q~.'~ ~ ~iric~, ]iliJ."L!ii Q8 1t!t;l1,~s;@t;t~~do lcfE<!D.º l"4dnf..~,
til!".' .~~- - . ~ - •. -

CO~ IA dife::fi!),iolr.;a d~ E;'l"':~ t~4" Jdd~ del'H~.,b~:rt~.~mé,<t~ t1~;{,J.ltd~1r> Gads. Uni ;:h;e•..
i!>l!.&"O& COtôl t",,<1o que poct~ r""',1..ni;; ili~)~Q~~n'~o d,~ r;~,X"~~i~>a:8Aa~$1*;$ qtte pa •••

d "•.••..e1'>.••••• ilila,"v"á ,oC.;;lit.'" !!ti;f; f. *l~r-') e"":~"''''''P.~i": ::nl=..~ ';;:;;"r...~{:,;~>.,:j.:••._!:.~ '.f,!;. bt-.'.f!j""" - "".~.!l ~"'i1""". ""ª-~""" .,... ~ • -e;'_~'v ". ''&1i~~._... .••,'-,-:".,. --Z"",~,.~,t<l.~~ •. ~_ ...---,~.&._ ~ .. If, M V~M~ .~

(9) V..oN'l'OUX" PAUL .•• li\1~,R(:iv"l~e;l1i>lJf !~dulj:ltri;.rJ, e*M ~]. lH,gl.~ X~'IIIf' \il k~
tCl'l'g Agu il.$;X" f 1962t1 t1Atd:rid <li



(/
zoáv@l com a tranda de ~llUVJ terr'#lt~ tra~eil! consigo UI) peque,uo
to!. entre ;'1$;9 que l.:aU"g:Lt'l,'tltt!mui!;()~ t~,{)!$ r);r-i!b~j~r.os manutatores e p~o•.o-., :..- (-
tor~~e d;;Y~;::imE.'!Atoilldtu?itr:ip-i,,'- Por~il1::I ~ste t:.tpa do po~s.oa con.etitui.r-- "
UJiIJ.miv.oria.", Ao mai(}!·ia. náo tem ~ O.te:'éC([tl" à manuta:tUl"a senão seus ••

, . - -~ .-----. --
4- C ~':t _ ~ '*pl'opr:tO$ lU:'9..ç{}lf.. :F.Ol·~!;tIf-jU~~ m8.tJl!.Ml obr~1•.r\~~_'O {;01.!l80Al &n~J'Ú.I'IO das fa. ••

r--. . _ .' _

}l'inalZ(H1.te; 'não se pode ~{fi,~ de l(jro~rb..r u _pa.pel 11&18 direto que as
. 1!!1! • ,.. •

tl'Zl,ni'S;tona8.ç~6i1l Jic regime tan1t!.H:,ial axGrCOrUkS_~J_movimento in-,
- -- .- . -...

dut:'ltri6ll.a Sa_h",moBqUê~~ cal"t..u::t91·1st:S.Q48 da pequena indústria _
era, Q. diSP&l"LSão, $ua <li.tusÃo-pel-f,)~--ça.mpoe e qUIh t~t~,e.io_&B,taYa-11~-- . ----~~
gada ao siGt$ma dOM&!r';i.:o (lU~ eombJn.~va.otl'"abalho__e, domicilio com o- - - .--- ,.. --~~ - ~
peq~Qa() cu.1M.vo* O gõJ.;:~ ~()!!.tr1.tQ p:ropriedad~ caJlpesi.na rompe oata _
-"-aliança '1!t Qh:d~g.f'l, ~ 'f;;:~~F.lU~~do,t'$·sr.-!e.ol,Gof privado .:te sua terra. a 8&1r

em busea de t:r8_b~J\Jtilh D@ agf)l'$l ltiftit.'t1av,t(i, tOl:l quo aCd!1tar o f.fel.mo
QU3 lh.e é {)fal',,~i(lo :tU1. oticj.~.ri\ dfli ~ii:i ,~I!!nhol". D~st~ lIodo, ocorre a

_co.nt::t::D.traç.n.o da mãQ...,{~~•..t'!hl·'~'1!antf!'8 ~~&.IQ qn~ o 4Hlquilti.fflIO tenha dado

o gol:p~ t~t~.,lsetJT6 & i.~díif3tX't9. d.(.I~~~$ticM..
~ - -

.~ ,~. ~ , I' .

Esse, cOD.verge~e:ia d~ ~irC;lUltn--;~",,-~'CiM;fa jfcr,9,vei.a pex"mi.ti.:;..'n,nA oSflg"•..UUla

l&ot;,a.d.3 dot'iéé~J ..o XV!II, Q ~·:Fa.r'~ai.~Hn.1.tDda 1nd~et:i'ifLDJ..gQdoeira de 14

eMhir~ da !Htte~ul"gi,1)e~o Pa!3 dft Ilfjle. ~ da. :t'~,gliQ ('1~N.e.J\'ca.tle. A

ps.rtir de então-, a i~.dtUitx'i9J.i"za.Qão C-V1l0C;a.'t'Á a 0"-I~nà.il·-as pelo contl
nente europeu., i~plan~;~d.('I-tl.'~-)_ pr.-i.1f6trlUieDte, :la li';t,$..9Jze.'\l __!tnd,e a
Ilexrtl!'; lHH)rru. a to.vol.'13cia g!fa!1d{tm~n-ta,•.

se--

Na ~~ZUl.hla met&d~

tli":i.n.~.~ ;;H~N'l()1á(';a3 'tt!;9 tflt~a t.:1-llO&ie ~1: l(iei~l,rrt,fJi.I!i.."

t • i ti" . ~."- ".~.•.."'..'L.- -.t <. "" i""''''para o penSMl$lQ"O eCO~(ii~CQ CfJ~" CU.l.l~1 110 .t'.i'-;.~~!1,f!j, '•• f•• l!4H .l,•••r~"qtaon~;!

z;a, a 'b~eo p~l"a a CtJ>WSti-!.tção do li~.~:,:'.~li$.o.~;c",~~g, ~ti6ioerBottw que
fi 6(mnom1a ptiBSa f.1 l;if;!T (,:olllpree:r.ê.lÜda t>"~ t~rHt~a &~ eScolar: e <te 8ist·.r--

i?od,e-e~ dt~el" qws \':'1Jt.'I:z;':!..aam."I7t;~) f:l6i(H:.rático '::.Ji,;,ta"d<J,>,\ b!ítss~~~e~ d~ig F~
6.U~lOt':tº(H (t ~lQ pr~di,1t() l!q-uido e Q d& ~l"4e~ n",t~traJ.",

,,;~,oCQ~L,(l?"orf..c. ~ V "I"; ': -< I
I fl /71.tI~ M H !::)f--../l ~ I,

\
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p j'-"~ -r.:.r... lfh~~';"'~~;"''t ~-~i~"""~'~ - ,,~Ji.t" ~ ..•....or pt"~~l'~U;.l"<>! "'~~.,,;~""'~""';'~ .,1,1f,{~","~~~",,~(~ a \f .f:,,~.lt~E<,j,.,~e.

(f ,v.,(l'1.1N1.fll(i t;mp::;:O~:$,tMhu:; p.;;l'.I"JJ. ot·t~*"'l~",

l"#.t'a Quesu.~y t ~ :p~i d..~~_i1"ei.~5~1."~,g,,~~)~.~;~l aJ,~t:H~~:d.o~ 11'.à'l!l"4hlOl'ftiS ~t"a
p1t'l)(h\'tel'~, po~.1..i ex'& ~. iÃliJ:e~l. q.U"j_~~\í<i'tl;\t.:it~ ·".Ui1 ':p:t"od~t.~ liqlti.~.oc> No

-
..' ;; 10-1. • - -s, l' ..•• ....!' t" 4:entei!:t~x't> e,}n,J;,"i •• 4itt.m f..~.lJ::tü.i.t ;;,W.ilf" e. ;t,~!iJ!S~i~';. ~''''':)i~Pl::':P;;,:;"O .1!.';t~•••1j)1fJ

e atlu:ela. da ~~1>';(.t f~,z:t-lt~,l'r-3!"ttr. ti'!.!S :i,nd~st:!;'i~i,l,1;t c~ii&elC'çÜiil~t~ei e TJrQf.!:s- •••
.~~~~~~~~~----

A ~~g:4i:!l~ ,?'.1.a.G6C<ievi~. ter- ...•
ngo .pl'"fidp.t! íí'all fomava .s.

b;H)e de,-.ru!.Ç~~~JUitll;r~l~ liirti':Jl;ç
.. _ ..,- --
r,,,. '''''"e.''''i?'''<",.~;:", .l~ ,i- !"""'a f';"" '''<t'''''~'p.•.:-~wz;;:.;'\ij,••.,.. .,!l....íi.~~~ ~!íir, "!o;I.:.F"~ "". , ·A,~:o!t: •.•..••~.Qr"-.

OtZ nri"t}l."'i~tt&Ti~a
• <!"- ~-=- ,. --

"~;et,~l,,~~..aJ,t

..•

l'iado por l(d.~ h~Jt.ne,?).
,..-

..,
_:t.~,{# Jí,!f;; Q'~df'ô'i,muedir ou.

.....-.--~- . .
St'Ili if..tian'~f.$~,!,» p·)j.lSeGu:U. ~.r'I.'H'l!1I·ª.~lt~:::1ut.!l '1t~e, :UHi

~;l~';;;. e 4~Qmt.J;~i{~';;í_5..a:~t."~:;;(j"$.~LC.:.(l!~>mi!:.l:~2a~Q<m_c;_ih~_IZ.Oâ.í$~m~J..hMt~n.~~_~d_O
~(_._~ ~ -
..• i" '" . . .~ ,,"'.,. f''1 •• A· ~3" .• •• ~~f'7-~~. \'i!aa<'ll;?! .;~~{:; t-;{~S;}~_O,f a, \.4."!"~:í.\~.t.,!.Jl>, ~.<>'J~ru.~a$Z"·.l,$.l.l'·~~ 08 ~al.S J.!'!t.~

~''}lg0t1 g:'l.'d.~dQI~tJr -

t·r~rá ~aiores vanta- -
c.~~.&.*'~~".t.J,!ag~'541j~1-ct~_df.r" ..~~.'! d~V(í!~dr;;. ~_go'lf(?:t·~ÇftLl1l1t~rg...,ll pa •••

..pel ae de: fi~C;i:1.1 ds. p:r~p:i7i~dI'Adf:~ l?~~";i\fZ~.d.ZY.l' deol::ri!\/'?"1.t tr-.. li bt:<E'd(iidfi il'Adi.-vid!,

,la 8.gef1·~>.?' do (;1611:1$nv~1~1~.!iletl.tn,~~.-:----------

, 'f ~'.1" . ~ v,~"'~"".~. d "t "" .l!tf,i u~:aP,*,:L$ como +:\ ~r~l:1i'~~ •.•0 ~ElC~,;\.v~) .•••.J..!...L~Qn ~ a r~lir~<ii.êJ,m~nt9.ç~c.a~ea.!
~i\?,;iii. :pl"en.d.t!xa~a }.lÇ,lIi>'lJ,') ,!iA ~~!'egiJ~e ,,;'N·por~·t;i'W~Ctlm ';Ultra~,t*datictit$ _



28.•
p

J.~M.à.1lf;1o '-1\1;9 fl.iHJll'~

• e da cit'~~üSiç:ão ;lno J:"i'J~(!;~!';~l IoIVBJHio c(.'n~j.,1e-rL:l.da e{}ilt~ p:r:lJl.fJ:hxlo fu.nda.
.- •. ~,

~.gl7-!,1;aJ ':~~ ~{;(;~"'l!9fi;;' q:y;~~'j,s~:;Cl~::·~f~.t.~}'!'~.l4{HJt~l·:tD&(~aeQn~Miê~h~ É r8;.~e1ito
~ ".~&..•,.~ ~\'l.f"" ".-....... ' r.-<:t ••.•4:"' oí'~,•• "r-::~ ~J ~ iJj'-' "~,,;.:,::.::..t-_._~-:tt d#' t bj

li !>.lt.~~""t••1j.~ iJ"" q<".$ a .t•.•·.&'•••v:;;~.'"1f;.,,,••..f:.>•••• OA, ~,,_,.:~,~ ••.:::~~t1~..I_:,__,:,,~.-J .~~ ~.r os (1' !!

/ A C:r~llÇ&~;t;\t;~al.lti}.i~t",t;;;~i'':'(jm.pl~t.?,m,g.l),·te mlu·gina.l:l.~da Ptj.lg. fi.aiocra-

eia", / O ];!odu." ~dt'l! (';l"'Ú'i!,t' l'liJ.-tH~:~a$. ~';,,~<itl:"~n·r~f>'ar1doliai>~.o .§9J!ll!'lO da P1"'Qd.».

~r\. :"I +...1 - ~ ~,:." ~~"~,- ,"I, ~'V-': lt-.-:,~ 1: : .• ,~. -,'~' ...1it~4'4'A.,••..:r-:" Q. ,I. ifo\o'\":l"'\",".rr.~ .• '* "WÂV pí;;nto •.•.e r~~~';~_I_Üa ~ tct Í-\&~1.,~,-".•" .1.,' ",..,ec,;~u,·"'.J t\i!l f·,~9c.•.•..•,~~~.••~ ~'''J:''''''''''''~';.io" •.•t1

~on,Gid~:r~nd(t !':r'úd.uti~'::)1&;i~r.~at,,;;";:'i,flb<.ubo g<)n.do:e d.~ pr;p,jl\to l.tq,uido,-
,_ --,-'-'>-0,,,",,,,-_, _ ...•.••

t: r.. +'T'a-p\~;,Ú,\l} Q!'\ f. t:'.,['.; f·, ,f> ·1..fi"··fi'}~"l'j.S:r. &~ ~"" !12mU.lJft~ W!l 6UA. Dl"(,du'''''-1'1 ••. ~ n,.. - I:;:'~""'~_' .."~'\.,. -..•., t.kA~-uh; _ Ob - . - -,....~~•.".., •••• ,.! ••.~, '- ~ .•••_ •• ""••••••,....:~~ •.••-"~."1:.:_.•.:'~,.~~;-~
O~ :rii'~i'Íha":.~,t~5p:\':'~',~u:r8;i,~~en!}oj}'~~ra:,;ae !.C);:"l;'l$f'j COlWt'$t&.S d(1 tra •••

,,,"
ç;e.C$ ?'

b~lw r,:rodu-til"Q\! !Ii~ei' ;jr:1!l\'tô,i$. ,':h.f~a1";a~a ~)st.tüj!;lléÇ!~:;:'U~& d1f&l'ança. c1S
fi; .~ .A'>

Ã'~ €ilttr-; V"5..1.i1 •.l" dn U$O ,'~ t,';<';;:;'. 'n" d~ troGa @ $0 I}~n~&'~~ t)((i $ltcedant.e
" .,- ../ 1".

&it,l\H:,a~çbl.t1."m.tr,~ <~~ !Jj'j],a-l'ea cl9 tUH~'q~lI1!' se 1:>av'i6~ consegui
~,@ 'I:i.!t.,~/!:<~ 11J:·~~d~~.~:t.io9_/ O ~lr(;ldl.ü;oliqtiidC' M(! era UMexee--

dente da %'iq.u.(;tz~~()cj,Q!~~é·J·R-t,i~",·l;~t.lI·'f!nt;~;;tilneifl~.e~daj!--:l!I!aif! ,a riqn.O:bâ coa
cl·et~ 0 lli!'Jt·f~l"ial do h~ns ~'it~d_e:~/(1.t))

dUli't.ri.al el'i~' ~.iQ ptodltto llg::.aí.d-:'J. !'~.~.!~~-~ltJ.J;1;('\oC&;:d1inll~raDI r.eal.u,n-
. .. ~ ••' ..;;r4f~--"-- - ~ , ~-""- .._ .•.~~~_ •••....•r, ~

!:~-:~......a('>'&~!h f'.l~~t~r~latj.'\l'c.. atrl?$.o f\;ll... "Ii.tx~tW'.li;"'i!~"~'p61n~8;~~

lo 8e.... l;d~~.r~!~-,"~Qe-e:fi ~~bj,t\\l$~I!t~'â~Q._íi~M~ i!;~Ç~º.•iiL,:ip_~!.h~j~.Qi();-~a~J4,l;..•~~"':-

t.rs/,;:Áio X!!\ a~~t~,~ ee~mQ~:ic~.:oIJth~ 1"'~K'!i!i>.d~$ a if<aif.,l; i!!rp~.1"'tantCt cont:t'ib~1'
çi,n da tiféiioel'a;;ia à' ts<;::)nomi,ti. 8st-i e~..;i,tM~nte na Ai),g1.iseda cil"t!ula-

Ç~Q d,o l):r'oduto l{quic!c <'mtre ~.$ di'IJerB~~ ela,tJ.~~a i:!:oM!;pca4'lntee: U soei ••..•..~-~~--
---

•seu

que

CO) nOl"L$ .ERIe •• H HiotQf.'itt d.ê5 Df)\f,tí...•i::.i.~.$ ~(~Z1l.~;~"a,Bs~11 CCli!:F;anh:1a. 1'41 t,Q
r~~tA~iQA~l.~l.96Ztj Si> Paulli? ;:.



() ~&:Le~~e;a.JJ).':'[tH;d.,:;it?d9~ íil~i~~l:;f&,t;af.}~r:?~at~ foi ãd,:;tt'f,Q. r~~~t~long~ a.o
j.~tl·'Hif1~l~l'eel't{} d:l.U~J"ltifJ!4;l !.'$l. tt~ot";ta de walc~ ~ 40 m~t':!f.lih liã.ç, se dia-

"ç1.@ a. ,:7.gJ."tC\,.:V.;VI.r~ :;fj;;~d~r;;.f~Cr-ilií,l' !!n:c;ef,\~,r,tt,~~Iií,;f&.ê:t~ p$t'l~~e.!J.,~~ ~ªmti'.rde.,
l..~~!.l:t~r,jt~e" i~f,:Ol0't~~~;:iar t~OB

<9' ,~ !.' ~;~nltt~l's",p~·\€;t~ qf~~ ~!l. f.'"P.;;Z'i~'1.tl.t!.u:~ <ii:;t~~~"':.'!."Hl\.:I.;;ia, l{;!~ttt dt~ }"j!"úd~'i~O dt:'l' que

m~.i!1J ;P(j(1e;l:"o6~
é' _

~ o ~~(,~aer~bO

- ""C@'l~~Cfl..~~1f.:.O;.'
.-.;:. ,e.

:t&.~j,d,t) a p~1:i,t1~ d~

"~
~a4) 't&l"
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" Mandeville t lJreparou o terreno para a Revolução Francesa', que veio a in
troduzir o liberalismo e o indi~dual_~0, __me6mo nos pa!ses onde não
h d• N ~~t·c egou a expan J.rsuas concepçoes po.i.; a.cae ,

.-- -.---~---~~----_.~.-

o regime econbmico ~instaurado pela Revolução _Francesa_inspira-se em _
princ!pios liberais e individualistas que pretendem assegurar, simu1tâ-

-- r Ó .~

neamerrbe , os interêsses R~~cula~_~.~~.e·o .gera.l,através da Uberdade __
econêmã.ca absoluta.

o decreto eleAllarde de 2 e 17 de março de 1791 afirma a livre concor-
".rência. Com êste decreto foram abolidas, as !lle.striase as jurandas e es-

.tabelecido o lJrinc!pio da "liberdade de,comércio~t. tiApartir, de lº de
abril ser~ franqueado a.tpda pessoa fazer o negócio ou eXercer a p~ofi~
são que considerar boa". Desta data em diante poder-se-ão escolher os
processos de fabricação e os preços de venda, sem a intervenção corpor~
tiva ou estatal.

/"A liberdade do comércio eJl liberdade de
de ser obrigado a trabalhar para outrem,
portância para o aparecimento da em~rêsa

trabalho, pela qual ningu~m p~
parecem ter sido de·grande im-
capitalista moderna.~

Podemos, pois t afirmar que a ~evol1i.<;ÃO-in.dw>_t).'.iªle a revolução liberal
- marc~ I respec tivamen te o ~.~~~e lecimelJ.t:<?~~<!.~W~diç..õ_eª.•.-.t_.~...<mo16gicase

~.,- •• . A

ideo16gicas para o aparecimento e desenvolvimento da e!11presa moderM •
.•• _ .•••._ "'-'., •••••_~ ~I!i •••••

t o que o quadro VIII procura ilustrar.
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A tradição judáico-cri,stã; que CO!1.E''':.~~"':-''-~.'l .sé1 ~.dél. b:;l.~e em que a cultu-
ra 0cidental roi construfda, tende a dar um grande destaque ao indivi-
duo. t Lncr errbe à nossacultura-a id8ia de que o~homem ê o centro ~do
univer§'Q. Esta('id~ia não se manteve apenas na sociedade capitalista, --
mas é. também um pr-easuposco do' pr6prio mar-xd.smo, Qualquer obra, mesmo
do simples n:Lvel de divulgação, mostra, claramente, que o marxismo é,
qntes de tudo, uma forma de humanismo~

Na sociedade capitalista esta valoriza9ão do indivíduo, é tão evidente____ r.,. q,

que não precisamos nos delongar sôbre isto. Lembremo-nosi apenas de
passagem, que a importância do indivfduo tem sido usada como ~ ~o~
mais sérios argumentos capitalistas contra a socializaçã~.

Apenas como uma ilustração da universalidade dessa tendência, oomo fru- ...•
to da tradição jud~ico-·crisi:;.~o,citaremos dois pequenos períodos. O
primeiro de rua renascentista, Paracelso, e o segundo de um fervoroso M

marxista-leninistai Mao Ts~ Tung: - "O homem é um microcosmot ou um
pequeno mundo, porque ~ um extrato de tôdas as estrêlas e planetas do
firmamento internog da terra e dos elementos: assim9 é a sua quintes-

~ ,sencia." - ilDe tôdas as coisas no mundo: o G0:o:' humano e a mais valio-
sa."

Essa tendência tem fei to oom que aoredi temos m,uito na realizaqão do in·
div{duo c desconfiemos, na mesma medida, da realização grupal.

O maquiavelismo da cultura industrial tem sido justamente o de perCe-
ber esta herança judhlco-cristã e forneoer-nos figu.ras individuais,
que encobrem com sua·grandeza imponente todo um grupo d0 profissionais
da cultura de massas. Senão, vejamos's não foi em seus' começos de arte-

,.
sanato que ITollywood fez apêlo aos esoritores de talento; é no momento
do apogeu do sistema industrial que a grande fábrica de sonhos prende
Faulkner por oontrato e compra os direi tos de Hemã.ngway , Ésbe impulso
em direção ao grande escri tor que traz o máximo de indi vLdua Ld.dade é
par-adoxal., pois como nos relata Edgar Morin 9 apenas ç 011 t:;:>a+ado , Faulkner
viu-se, na iEl1Jossibilidade de escr~ver obras de sua grandeza e limitou-
-se a escrever sôbre temas padrões~ (11)

--------------------------
(11) HOIlINt EDGAR -' "Cul tura de Massas no Século xx;~\'. Forenser 1967!

Rio de Janeiro!'

,



Ali~s, mais uma prova de nossa deificação do indivfduo está no fato
de reagirmos de modo desfavor~vel a esta absorç;o do indiv!duo ~ela
maasa , Parece indiscutível que qualquer um de nós Lament.a o fato de

NFaulkncr nao ter podido escrever livremente para o cinema.

I
~

No mundo dos negócios tem ocorrido fen~meno muito semelhante. TIá, em
todo lugar, reminiscências da idéia de que o indivfduo ree.lizD.~la1s e
melhor que o grupo. As comissões ainda sao olhadas pela maioria das
pessoas com uma dose ~espeit~vel de desconfiança. (12)

Os economistas que tiveram e ainda têm um papel muito importantc.n~ -
ideologia dos negócios, parecem ter contribuído para reforçar n ten-
dôncia natural de va~i,z.§lr m,ais o homem do gu_e_o_grJ';p~.Assim, -
Schumpeter ao i~~r com tanta veemência a imagem do 'empresário ãneva.•
dor, agente do desenvolvimento, reforçou claramente essa tendôncia.

Como bem afirmou Kcynes, mesmo os homens de opiniões e atitudes oa15
independentes são influenciados, na maioria das vêzes inconscientcme~
te, por algum economista vivo ou falecido.

o fato é que se a figura do empres~rio incansável, astuto e corajoso
provoca na m;ioria d~nós, um sentimento de admiração, o meS,JO

. - A ~ d •acontece com as grandes or-gana.za ç.oee , ~yr.cep'çe,o_g__q':lea orG.~za-
çãp é superior ao indivíduo para importantes tarefas sociais é mosmo
doloroso. para o homem, e a aceitação desta verdade provavelmente s~----~-------~---------ocorre porque o racionalismo, outra herança cultural, força-o a valo-

-nao

rizar aquela unidade altamente eficiente.

Os 2-Q...3..e ..tivo!)_!lª§_Qr.ganizaç.§..eÊ-ê,ªo_sJnt~_s>e.ê-de_Q,bj.9tivos indi v í.dua La t c
como tal, eliminam ós objetivos individuais·gue ao se chocarem tivc-~--
r,;1i1~enor ~ •..--ªe_racionalidade ou de poder.

Uma de.!.i.u..iç.,io.muito conhecida de organização descreve-a como oS; stQiiJa,..

de :0r.,Ç,Çt§ou_atiy.~JMi.es, conscientemente; coordenadas, de dois ou -
mais indivíduos. (13)

A import~ncia da palavra coordenadas est& justamente no fato de Guge-

(12) GALBRAITÇJOHN K.-;-""Atrtoridadee Organização na Emprêl3a llo dcrna s

Perspectivas s~bre o Poder Econ~mico" Revista de Administração de
AEmpresas nº 26, pg. 156, março, 1968.

(13) BAR.J.I1ARDt CHESTER, "The Functions of the E~cecutive, Harvard
Univcrsity Press, 1958, pg. 73 •

•'t •
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rir.' 9.t1e~~t~ d.N;1d.:L.f'~m pa1:.·t;i(~j,prJ.r Õjll orZ~!l.iu;!,Ç$l,)J O~ ~,~d1~!ii'}"08&mol-

d~m "ª 5~U~ C.:hj<1t.d.v01J$,J~G tis; t>X'g~ul:.b~~çiQ,QU a'bv.n4(l.!lam""lt.oe ,r...al"'~~trab.!,
...., •.... ~-- ----

lh:mr :p~x'a(.tt>:j~~t.i;.;·o~, COirt.U1Ilst
, é' ,---

A ind~stria fi.iOdQl·~l<>; ~.5 !tf.Hte f.:Hr.I' e~!t.:etRtlida li!\1Il t~l:'mosde~$fô,l'ÇO grupeJ..,
!"rJ.esmQporque tua nÚIâ'llt'o :blcorfH'IJ$11ràveJ.~f.rritf> gl'&nd@ dê d~eiaÕ9S~ que -
eioD &0 m~alíle;tai!li:po, a.,"i;~~:r i,lo'j,};jQlrttU\t·~$t depe;udN de iD.tif,)l!";UU;Ô(t3 de .••

tidas p~r maia d.a' U~ h~môBim" A gl"Q;.lde Cmpr6ilS& o~>~te!m.r~%"~3a _Y~~-Be fi
~ r- .f 111 t! 1/1

MO .?i.• dQ eo~l:H;1i;-:i~M'It!_tt:)t~en:tc'{b e- t::1l!)1m:t::tiic~ fiJ;Jipscie.lil&-ll\{ÍO, s~s tubti!
,. -, •• d'IJ"- --

li$, $xperi~Ilt(;;l~ li} d~ ~ensibiJ.,idado dQ 't?tlt ;Q.~;u~erO_lItd.to ~B.nr.!ít pelftsoo!!t§_<>
• . __ -. • - - - _.__ .__ ••••••••• .' ou. -=--- "~

1)6at~, tcr~ a Q,f!cisÃo :tiual. t~Z)mentit afiZ" vál!dtt" r..~ sentido de ba6M.-
da ea dadoB r~~ia'l< t)(! valer. •../),H'J~!f.'mo,tlo ailSt~~tiGO da,~ ilt1f'ol:'?u!ç;se ds

~ ~o :pr~e~:a,ao tor~~~.-u~ i»ai.a 4()mplexQ;, a. m(1;d.i~ que nao ,,H. pod{;1 ~c@itar -
indii';i'crl.:í1ain8.d~IHu:nt0 tôd1:!t:; as :1.nfor~áçêfJ'~diepoll,1 vei~", A eontr:S.btliçio

J' - •• L>i1'1di~j,d~,al d;s;vera d(7 ~.lgu.~~ tOl."~a ee» aval~tada da f1oeó:;:do eea cri ten-
08. d& il!11~X't~.~ia ~ fi u,t.i(lié}n.id&de •••

A e.rplicaçãc j,'liUU,3 CQml!l~ ptU,'~ ~;S.sa rieCí!l.s;Ji.d~d{ll de :('t)r)epçioe &véloliaçio

d~' iiÃteJ;E'WlSç;~Sna gr~dG' t;:;t;rpr·~1.ul0o~:tmnpol"â~~t3.t~a; ~id~~ g~r&lIlí!Gnt& ,

atril)ul~,& ~,õ eng;:~(lia8 t~cnológi~a~ AAi,:na~~tr:ta :m~d.~r.Rl!.. T&~expl!
~. •• ! "I -• .:I., ., ".. • ,..._ • •C$lçaO e't'~l.~? ~Il~(t,e q~-:çe,lla)~l,~,tt_ com en:t~~~fJ"

11)1'" " 'b..:l -- ó1. •• • "I • d ~; , .:I- A_.4
,tlI~,O CO.6l.1;(iill, p;l.~a ,tCêl ..,.(lI. \í·er~(t,u,f.,~~UIH~'l·(7a ••:umx<$. cCi~}.>4e;%;;'·be,Q" •••e.&_-

N.:t$tral;)io m('1Ql1O -de tl~~ grr-\t!lde ~lJP.l"ét7iJi.o!O Uah.~~e~ de i~lt1-~;ta:iJ..1d~~desodt! •••

,r:';:'i.da~ p~~-.h~riae:lttond.e!'~ pe;rf&i.te,~exd:;"" (;li))'! r.e,l~ç;a~ tJr&b.,,,lhiGi:tfd!lSt OIS

prol;>lf/l~ d.é1ímere&di:ltaçv.o-$ 08 i1.1.•.'ltrtuDaDt4.~B do e••:mtr~le f·if!l~.n;::ei1.'o, u
~ ,'" -li - ,l A __". t "" -. e-" h~ ~ t~ngençia8 tecX1i.:~ce.~~e prO_lH.f~,Oi' ~ __e", \L!Itt uma_ iiP:'ana,~ .•.&~,--,.;.Ioaa. ~<heauo-

W_&V~i34'c A l'e!llidad~, ptil1.'êm;; â q~e ~$il!iO OS $;1!'li~8 il!iC~6r-,atlO$ ".io ea •.•..•.

tio g1hr"Ülil1}trte d.i!1pon!-!Jf*ia 110 iHl?:"Ci',,",d,\'j de trab~l.b.~~ ilt9<e.1 & ~ttt~lia{~;,ção

ceEist.rmte 6m tod~f; O~ e;'j;lt:p-l)~ ç~J:adó3~ d.i~(!lri~,~~t;l~~ f,\;l'i:; gênio ab601u ee

tEi.ment~ n.@ur~ti"Q$ A, G~luçio ~~:t8 e.i~plif.i){~~~ l"~lll1iil'" 0sp€(~i~::tt.et$,tJ GIl
I',l ..•• ••.• '. - :,' ~. "~, N ~
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paI 6 que o fen;meno n;o se deu apenas nos Estados Unidos e nem mesmo
apenas nos paises ca~ital~~taso

i>....

Na China, pais, em rápido processo de industrializaç;o, qualquer ró.br,:h
ca possui um sistema de.consu'Lt.ae em três niveis, ou seja, a lideranço.
partidária, os es~ecialista~ e t~~nicos de engenharia e os trabalhadb-----.......,.. . -~.~-----
r-es, Na Uniãó' Sovi&tica, há i~_q.lciosde que uma autonomia crescente

."-.:

vem sendo conquistada pela~ emgrêsas e que, embor-a teõricamente todo o
poder sob seu funcionamento emane do povo e do Partido Comunista, as
e::igôncias dos especialistas, fruto da complexidade tecnológica cres-
cente, vêm sendo atendidas.

Tudo isso parece reforçar a tese de Galbraith de que a s_9..-~~:i'-ºcª--ª,d.o=Q.;;',~');4.••

ta2J;.§j;§t_JL~.~~.s~é3.1_i~;~__tE;n~~Jll,.ª-\lm.pontode c~n,,_erg~nc~a, ao qual che
garão.l)2.,loscamãnho s da te.cIlc)}.ogia.
.•. . - -- - ~-,-----:-_. ~- -

A idóia de que·a tecnologia é neutra, está, como afirma Marcuse, tota1
mente superada. Seus imperativos impõem mudanças sociais profundas, c~
jas direções devem ser melhor conhecidas.

o quadro IX procu~a indicar algumas das ~endências que s;o verific~M
veis nas grandes emprêsas contemporâneas.
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4. RACIOi'-IAJ .•IDliO CAPITALISTA E EMPR!;SA MODERNA------,~_-.. -

L~.l DESEIWOLVIMENTO DO CAPITALISMO E DESENVOLVIMENTO DA EMPR~SA

~stc trab~,lho parte da h:!-p~tcse de que o aparecimento da em~~- ---- - '-- ..,.e> -- ~~
na-ocorre por uma necessidade imperiosa do desenvolvimento do cap,itali,ê..•

mo.

Emsua busc~ de um lucro sempre maximizado, êsse sistema econ~mico tem

procurado org;nizar recursos humanos e materiais_de forma cada_v.ez mais
-t....."'.•......•........."'.iM-. Mt •••. .,.*~,~ ............••••_ 1 _. FI LL t. l' Ir LU t ,.

coerente com o seu objetiv:o_.--
_'o,' .'_'. ,••._ .•.••-... _ '. ~,..:: ~- ,. C"""fFn

A revoluçQo industrial, com as novas máq~inas e novos pr~cessos que a

caracterizaram, deu ao c~pitalismo o elemento de,que carecia para o -
ape r-f'ed.ç oumcrrb o -daquela relação de meios fins. i Tal fato nos leva a -

crer, inclusive, que a pr5pria re.zel!;!.ção industriªl tenha_tj.do nas nG--cessidades de desenvolvimento do cap'italism~ um fator extremamente_~ª~i
...., 9i ~ 4\. )' - ! --, u r--1~ -±!) Y.2~v. -IH ~ I~mu Lan be , -J <:-C _ k_· ,.., -

._. _ lO I A _... R- . r -
---- Ie{. ~.(;t-- u

Se por UJ:1 lado, a r~.ãQ-i"ª<'J:.u-s.t~i.n.l forne~eu é;!,§_C_ondições-!'!!!'t.~cnol~gi:"

~ara a evolução do sisi;ema, por outro, a ...r~vot-uç.ão_iiberaJ..t veio -

trazer aa condições ideológi(}as o ins ti tu cig.!J,aiS §Iemas quaã.s não_seri~

possível a nova forma de organização de recursos.
r

A racionn.lização não(_~,noeptanto, ,..algo que poaeajse r fixado num determi

nado moncrrto histórico •. Tôdas as evidências Levam-nos a acredi t~r que -
se trata de um processo. Assim, a cmprêsn. mo_dern deve ser entendida co.....-~.- - - ...•
mo algo dinâmico, que procura, a todo momento,' daptar-se às de@~g~ª--

do sistema do qual constitui a unidade mais si~~fic;ti~~

Na administrnção fJ ~nteressn.nte notar a adequação das diversas escolas
a dctcrmil1adus 5pocas da evolução' do ca.pitalismo. Embora tal ~rea jti t~

r
nha sido oxpLor-ada por algu~estudiosos de $rande autoridade, especia1
mente nos Estados Unidos, hà ainda muito a ser .PSs.q~.§~a.g.º_e_int~cr,p-r~ej;--ª.-

do no CC1il P.9_dq.s_relaç.§..es e~~<~~ri~_~~_P:E~~~~e I!,~i~.~.9m;'n.~s.~:r9:.tiv.0,

e a história econômica.

4.2 UH HODELO DE ORGANIZAÇ1rO INDUSTRIAL
\ '

D~ que at~ aqui-expusemos, torna-se claro que o cap.!.~alismo industrial
- .,.' N .'-..---- 'mo~~ del)CJ:ldc,paz-a a ,realizaçao da ~çao capitalista, das;:;as,!.,gg.niz9.:;'

ç.gesY."espccic..lmente das indús~ric..s,com~ ~ mad.s racional e eficiente for--ma de_Jl.grt":oClmcntosocial.--
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A grande van~agem da organização sôbre outras unidades sooiais, está

justamente no fato de ser intenoionalmente oonstru:!da e reoonstru!da,

a fim c1(f~~~rigi,::~.ib,~1~~:pZQll{~-S•. (15) -

D' t , . ,. d ' f d • Nl.S o se cono:_ul. que a empresa.me erna e uma erma e erganJ.zaçao que

se adapba porfeitamente à execução. da ação. oapitalista.

Â partir desta premissa, pedemos oenstruir

industrial oa11italista •
••••••••••••.~~ __~_~~.~-.,.-c--:~-~~-::..~_~ "o

um modêl.o de organização
;:",~

A oonstrução dêsse mo~êlo ob;5le,Ç..~_6~, ela próprj-a, a umB:.-"",~s_t:r.:i~l:l raci~
-nalidade ,selecionando apenas os element~~derados de _imp()rtâ.n~

• .,-,---=--_ .. _-:-_, ~_-'- _-'- .4 • 1( __ '- " __ • --- - .• z: :':__~"'"::"__ _.,., - ----

oia crucio.l e e~an:lo eLementos ae eundár-Los ouespeo!ficos, que se-
rã6-~c-on:sic1orac1ossimples dcsví.os , Assim proceden.t>, teremos: ,

.- -~-: ',. ~o rn ~/ (?s út/~ c» 'S. .1- I ~ s cs > ~~êV'(<"')

1") (/J'(2t'4-ú-? .

O caréí!.~~~~o.na~mprêsD.. mederna

o primeiro clemente de importâM..i.1:Lcx..ucial ét~identemente, a
,pro-

pria racionalidade da-emprêsamO}I(u~na. ~ em função desta racionalida-
de que CS'CúoJ?resentes na cmprêsa moderna todes os demais elemen.t_o.s,-

que a sCGuÍl" listar~. Aprior:!stioamente, porém, podemos dizer que

a emprêsc.. rao dcrna está caracterizndn peLa coerênCia dos meios com os

fins visndos.

O car~ter "-da empresa m0d.-erna

A empr~sa modc rna , de Ld.bez-adamen be construída, pode ser também delibe

radnli1ento clcstru!da.

(15) PATISOHS,TALCOTT- "Structure and Process in Modern Societies",
Glencoo, Illinois, 1960. Citado por Amitai
Etzioni em "Organizações Modernas" Pioneira,

são Paulet 1967.
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A' s: ~·.I .." '" .- ~,'! .,. ...)..,,/( .•••._g~.:\1~ ~.6~r:,,,e~l;;~G$.p~e;ê,~~.A..i~'HHl\.t,.~llq.l1.i ..•,~",,, que €L.:'\'n'~!!, j,.n5••..p~ 0N comp!.
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~.~pr~s~•. --- - -

G:L'.ll9 af~r~ qU$. WlA
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~

P<I'}fH;l\.O/3,!ll a!t $'?uê.ivâ.e, ":i {m.t.~l;l~ !.HT:i :f.(;.•;r~mf;l.r pT.ofi;'5i.'.liiQ~(;:.i~

(le~ ~,?~"t~a i~dú.stt"il):.."

~ ..

potl~l'iQmo., c.itar Ç,JUi.t~H) c"t;r~.~ o:r.g.WJ~.z~ça,~sn.in ''lolte.d&.s par~i o lu-
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t'2 '" i t .• ,<l1~.~ ~ 'l' • , .' "':'.cff.r1? f4 ,ei!lpl:'~OO, ~:"t:.~ ~Gl ,p{'!g~::I.~:.a".,•..••v.4y,~g)i •••egalf.'j tAC (HH~..~Hwn~ ~G

,..
li. f>f!'~}?re3~.e~Fd.tãlista ~~d~rn8, t.u.t" d$9t)â~ pO~;HJihi:ti!iª-dtH3"

Refl{jtinQ.~ o ~,')ptri.tQ~G lu-g$t\eiv .., ~:;$.r!act~!'{~~d,e9d~ s~ci~dadllli
~ -

d;o.stl'":ltll~ li. eõl'p:."~:::;;;", mo.,t~r1.).a.c;á gr8.uà.~ ;nfaso i1 qF~~t!tiiics.\~ãi,l {~c
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dos, que permite a redu9ão da incerteza, aumentando a ~revisibilidadc..
dos re~taÇlos_ da ação capitalista e ?celerand..Qa p:!Ja_ efetiv;,~clP.

wae·· ...• .•--~","-'" "..-- •••

o desenvolvimento do es t.udo da administração tem aten_dido-lSrc'l.D.dcrilcnte_
a essa necessidade. As técnicas de análise financeira possibilitai:1 in

---- ' - --
clusive a fixação de lndices de tendências, muito úteis como orienta-
ção para decis3cs de longo alcance no tempo.

No campo do.produção., técnicas avançadas de programação e contrôlet -
;;- -~-"-----------

#otem possibilitado semelhante quantificação~_.--~----
Com o advento dos computadores eletrônicos,inúmeros outros dados 1)0-

, -dem ser processados. ~celerando incrlvelmente os processos administr~
tivos. --~

(A ênfase no retôrno sôbre o i~~!imento
- ---------"

Uma preocupação constapte nas emprêsas modernas refere-se ao retôrno
, ~-

sôbre o investimento. Esta preocupação está n~ própria essência do c~
pitalismo n~

J5. pertence à memória da administração como disciplina, o lndice do
JEs...-retôrno sôbre o investimento, tal como utilizado pela Du Pont, nos-tados Unidos.

R.O•.I. =
Lucro L~uido Operacional •

Vendas Ativo Operaci~ =Vendas

= Lucro Ll~~~o Operacional
Ativo Operacional

A comparação de dois lndices de retôrno sôbre o investimento per~ite,
eUlPreendimentos diversosa-'--_

;':>/~~~~~
a comparação das rentabilidades de perlodos e

O estabelecimento eXClusiV2); do~;c:lv
'--f) ~/ du ~ ~

A emprêsa moderna funciona m um ~ vários estabelecimentos e~:clusivos.
'--separados do domicIlio de seus proprietários, administradores ou fun

cion5rios em geral.---~---~--------
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Conoentra neste ou nestes estabelecimentos um grande número de pe~

dasoas e de m&quinas, tr~balhando conjuntamente pa~a oS objetivos
r

organização. ji;stesestabeleciin,entos são, algumas vêzes de proprieda-
de da emprêsa, o~tras. v~~es a'lugadoa , mas serão ser~pre exclusi vamcrr-
te usados para o processo de produção e mercadização da emprêsa.~- -'-.L .. ------
O trabalho assalaria-ª.2-p ~j-1o ,L-'

'0 funcionário administrativo ~u de fábrica na emprêsa modern~~~~
vre, trabalhando sob contrato e recebendo seu salário em dinheiro e
nãoeme~

Existem vários sistemas, de pagamen:t::0e cada emprêsa tem sua pr.º-Fria
polltica salarial, por~m tôdas as emprêsas obedecem à legislações n~
cionais as quais em sua maioria estabelecem um salário mlnimo •.

o trabalho assalariado foi uma condição básica para o surgimento 40.
emprêsa moderna.Átrabalho escravo era ineficiente, uma vez q~6

poderia haver motivação positiva para o tr-abaLho.•.Além disso, a oS
cravidão impedia o desenvolvimento do mercado, impossibilitando c------
surgü1Cnto da emprês~ moderna.-,

Outro grande problema do trabalho_escravo estava na~rande perda quo
a morte ou a fuga do escravo significava. t preciso lembrar que o co!!
cravo-era um item altamente perec!vel do ativo fixo das antigas ofi-
cinas.

A-~cnt~bilidade racional~

A elilprêsamoderna emprega--.lli11-6istemaracional de contabi_1J.z_ação.

Embora os processos de contabilização tenham progredido extraordinà-
riamcnte através do cmprêgo crescente de máquina1; cada vez mais efi-
cientes, isto não alterou substancialmente a velha seqUência: diário,
contas T, balancetes, balanço e demonstração de lu~ros e perdase

Esta seqUência tem permitido o registro e o contrôle das operações
da omprêsa e constituem ,a matéria-prima para as análises financeiras
e 1ndiccs de tendência, que possibilitam dã agnoe t í.cr : • corrigir e fi:

xar diretrizes a curto, médio e 10ng2-RrE~Q., _
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A orienta.cão para. o mercado ~ j ( c e--:

I

JUma. vez fabricado, o produto precisa ser mercadizado. t o mercado que
vai determinar o sucesso ou insucesso da produção. Das fôrças do uer-
cado depende a sobrevivência ou ~ falência da emprôsa.,tste é o motivo
pelo qual não podem surgir emprêsas modernas onde não exista um meraa-
do suficientemente desenvolvido •...

Do' artesão à emprêsa moderna, mudanças fundamentais ocorreram, em COE;

seqHência dos grandes investimentos que a última exige.

A substituição da produção por encomenda pela produção para esto~uc,ou
o alto custo no caso da produção pela encomenda, envolvem o risco da
núo venda.

Cuidados muito grandes devem ser observados para que, através das. vOA
das no mercado, se fixem as bases dos diversos setores da emprêsa.

Neste esfôrço de mercadização seus fatôres externos e internos sc.o ol>-

scrvados. Entre os fatôres externos", podemos citar út
~ a 000 ESII-

demanda, o.legislação e a estru.,turade distribuição •
...-----~~_ - ••••• "'5_''1' to ._ ••••••••..•••.•.••• _, ••• ,., •••v---_~~·-- ~_4 ~__._,.,J .••
is;terJlQ.spodemos citar as próprias car~;terí.3ticas do Brod",1.l..to,tais c~
mo t~nh.o __\ despnhQ e côr, a marca., ª ,,ªmb~1&~~_eJ,(oco-~e~o-cjlar:la~10.-

o 1 ~'!I

CeP1POsJ;.!LprOmocionah.o que inclui a propaganda, aJromodto. as ímrantie.,§
o ~ venda pes§oal.

~... 2tU4iííO

concorrfnci~, a.-
Entre os fat;ôrcs

Para conhecer melhor o mercado ou para saber como agir sôbre êlc, ..
SC"G

utilizadas as j).Qsguisas dedIl.ex.,Qago,incluindo a pesquisa mo tLvacLoncL,

'" - "O esforço de mercadizaçao garante, destarte, tanto a sobrevivencia co
mo as condiç5es.para o domínio do mercado, objetivo de grande n~Dero -
de organizações.

~div~são do trabalho

As formas primitivas de produção eram caracterizadas pela ausência ou-pela insuficiência da divisão do trabalho.



$.-
divi.aãc

A dep$X,~,ff..JzH;t{rt;~l.;t~i!'i!l.;.Úf..y:t'·tar-tl).. ~ã,~ ~. ~:,®ni.~\.i#la fOl'lia. do di.viaão.....-- ' -
t.re.bal.h;ÍJ ~ if,?, ex~Cuç~Q J Q. t~"'~balb'J f. di 1"id:t~C' da ~côrdo coa as

!:,.
'.'1/; ~:.~.

6!.$iU!:ple~._----
___ ...•_~ __ o

,
Algtlmal.'i ~lf..!.'1.Ul.~~,~

pl"oeea~o
etc •.

. '" ;;. ~,~ i t ("'u..,' i!,."''' , ~.V,~'iJ~}..,j,·e;1;tiH5~ua~ p~T:".r:t:·a( .•.$.r!lA$ ~. c. V{.l!.'ti~:'!9.t~ @ih~P)J.l.g&""",.~_.
o,QJ~d.,.r.ietl.;~~1.d"Yo ~ :eOf1l(f ~1.~'l.itáq~1.!tg;,ed.a ,?~jC~~1.J~l" li de c$.leular,-

ao

Eat.a$ ~ál{t!.i.lta~siio ac:iu:;;.e.ds,s pf.)~' ~le-t.rieidtHle, va:por e'b!o ~ lfOr
v..nj.e~ fQ~ÇiP, t.;O·t;C<Nl ~Mj.mti'J.: ~ h.Q.lllaJl~, ({115 étl çG·l'tat~$zrte, eada VGZ

U&

ae
. -

A íleC~:tl;tza<;~1~ere~etnt;0 1.:!J:1~U:~U.Q h.Cs1.'it~.m P!l.!':&' tal"~±"as ~~d* pod~ ser

tlilÚ8: p::-odv:tj.;"$~ em f'u~_ç';.od~ tJ~U ;P-O~Mdê1lLi:at~leetufli!J... t\ 8\\bstitui-
çã~ complêta9 l);?l'ém~ ~d.».da ~i{) Sfl; d~;\l, G $mbo:~~1l..ão haja lul.ânimidaào

de cp1niã!l $Ôb~ê, se um d.ia f1t.t dar~,h" ind.:lc:í_c8i b#i~tW?t~ saguroq; doo _

que isto ~ posst't~l .• !4l,)sn'!() ~~ pNCel;\t130e;; adm1tl.iatrativ~:H~ d~ alto nI-
ho.-

• I
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I~~ 1mpl:i.J~~ç:õas ds.g('me:t'ii4l.ir.;ªçãl~ ~o €lm:prê,g,~ ~.e (;omp~taf!OX't'HI$~ ainda nãQ

foram bem ~t:1tttdadg,iS., Abl't~"'!H} &írl}.j.. 'v,líl.; j:~en,so ~~·taaeinal!te eaopc de ~s-r ,

'~~
, ., -- ,-" ......--,---~--:: p

Aaapecia11z.Il1!.çàl1 t}. '~,~l.~~!·{h:e!.3iS;',}!1~lç,qfla.'!- \~mfi kH:Hisoar>e tr'&,;nstoma, a
gaptand.\'jl';:sê a {~{'HJ,d~tçõe~'&lterada~ dtl El:d,,!ttên~i~a !:t!;t~~ Q aentj,do e.

r
cra.@ Dur):;:,."'i.ai,m Qmp);',ç~g&n ,&J.~ltn~a~ q.~e ~q\li ad~t.e..mç~'!I

Atl"avés: dH. e~:2~~~j>!:Üi7;V.y'$Ot ,~"p~e~ce r"a2; eoiaeu,l t'lUS a,1ít..?s: n_i_o__ e-:-r_a__ c--,_=a.~_

paz de fa~(l'r e q:~~ t:i~~.;t"!\t'ipf1!EH~C1').r:! taitibéffl não Q; {;j:i,<; ~

••... ,J.; c"C: .." '6- J; 1."
a.ai~.Ct ",~ J?J..ru"!.~~w.~~m,~Q. .8& .•• ~&

ciaJ,,:t~;e,i!,ç~/J ,.

~mode;t'rl~.. tea\ (:ilf,j'W.9.d.!"!- (1,<; 9u.tr~alt, ~~.2,~c::e~!lj.tli.~;j~~~ paç;.t:1Qal. eel)oc:ia.- _

l1z~.dt)~

a

tlJte (~IlPl'ê.g~i;~ dlt.e.s ~e.&'\"'a'\lt.,~.?,:p',Z'l<:L!:li l!t~j;ned.~olD.,gar'_~_b'(j"w(>era.eia_ •.•

freq1;.tent;I!,r.u~)rftHeontéro uma eonotaçr.Ão n(;.I;ati'õi'a~ ~r.$.qu.au~()o:rganizaçãQ &
...

il,m.)1 pa1~vra :n~UY;l'ao i~,il ~(-!)gundolugar 'l in,k.~cX'e.;~i~t! p~.r,·t!, aquêles qu.e

fionh.'~eeffi a ~bl',~ d~ W,$b~lF... impl:s"ca n~ma W1id~,d.~;rl1f'g'axlü~~adade acô;rdc

•••.•• di ... 6' O
IfHJ,tr:@@ lli\')à~rn.~$., i'iÀO ,gQ</j blU>OI~H"MUcasI.M1SSO ~~o!;?b.dçt~et;.i~(L~ .G

:p.:i.tY.i5~per 'I$xctlipl(l;~ não. t~m u.m e~;fJ.t:;:\}de d~·d.sa~\fJ, anqua.nto,
de.finiq;.{)\~ allií hllrooracii~s o t,$,m bf#.,

hoe-
por
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No caso porbEl, das organizações econômicas t sejam industriais, comer-
ciais ou de serviços, o têrmo bur-oc+ací.a . no sentido de modêlo de ti••
po ideal rrcberiano ~ perfeitamen..te adequado. Note-se bem_t todavia •. -
que ~ adequado ap~nas enquanto modêlo de tipo ideal~ não pode, evid.e!,
temente, ser invocado como explicação total da organização econômica.~ ~.-- ------ ~.

Se assim·o fôsse, jà ter:f.amosem Weber uma teoria das organizações -
completa ••

A organização da emprêsa moderna apresenta as quatro.caracter:f.stioas
b~sicas da burocr.a._~~~.;_-:.-.'.-} L _ .<> _ ".t-- (..{(il..----

.. -. -' ,'. ~f....C"_ .•.• "'\.

~.~. ..•
a)/Car~ter formal: O comportamento dos p~rticipantes das empresas mo-
~dernas segue normas prede.terminadas que definem por escr1 to e de -

modo e~:austivo, as relações de autoridade e distribuem as ativida-
des de acôr.~s =s=__.
Caràter irJI)<?SSO~~),§p-~i.~ipantes das
auem- po.dez-ronquarrto ocupantes de cargos

emprêsas modernas s~ pos-
na hierarquia da organ~za-

çâo. Destarte, Luiz ~ subordinado de Pedro, apenas porque o cargo
de Gerente de Propaganda, ocupado por Luiz ~ subordinado ao de Di-,retor de Vendas, ocupado por Pedro. Isto faz com que Pedro so te-
nha autoridade sôbre Luiz em assuntos pertinentes a propaganda.

c) Caràter profissional da administração: As emprêsas modernas gão a~
.~--~-==----. =--ministradas por administradores profissionais. tsses administrado-

res não lJossuem os meios de administração $ de produção. Seu manda___ =- __.,~_.~ - "lo '_-'-' __ -'---'_-_ • =- .__ .•..---

to não obec1ec:~um~ espaço de tempoeg:r.-~<!.~~~!"~:f..!l~B:do_t,embora,. isto-
não significlue vitaliciedade. Al~m .<ltscso,o administrado.! ~Qfis~.
siono.l telJ em seu cargo a sua principal fonte de r-enda s>

--- "

d) Caràter monocrático: A representação de uma burocracia é a de uma
pirâmide. E::istem muitos cargos de baixo nível e seu número vai di
minuinc10 à medida em que se aproximam do tôpo da organização. Nes-
te tôpe cst~ o cargo cujo ocupante tem autoridade sôbre todos os
demais. nas emprêsas modernas êstc ~ o cargo ocupado pelo Preside!
te.



tercd.rot3t $1~ p!.)6suirt. $~mp:t'0 t') aeu I)r.~:l,o O~~~.~IÜ •. ~ate c.api.tal -
j :li. i" ' Ipod& êstar !!:..t\1;\'ilria1..;a,.z-!!"do ~e V;iitl;las, .•• Q:r'ma~:r&l!} Gera sGmpreiu.d,epc!,.

dento daiS fOr.'i;;Il.n,eg ll'e6g)ot!t;'h~ dQ~ pl'Qpritl~;ii:':i,.o8•.

Qh.9A/lo UilI.tl. ~mp17~SfJ.se ')!·~(!L.rú,,.a~f()r;.;)}~obrigatôr:;tamente (; sou capital.
Inúmeras F+3!&~;W,tg; pOdE!;'i.!,o, :t;i'?'l"ti~ipa.t desta forIDRçio, através de torne--- ".~ - •..
i t

A"'" . • '" .t· •• .•.t-"I: ' ,oi ,..C men e Y.~:rectu."Eioaa \J!1!a 'V@z {júnar.:l.f,,~~<d.O•• PQrem" o capJ.. f.W" e y;l[t e.pr,!.
~l ~ t ~ ~ ~! i d·!!Ia, e aq,uoft es "lue Q 6U,.,g:,JereVf;trrun ezac a.ç,}as ne50e~'f" $, »te ~a.nte as

. qude mantii2-8{;;l ligadas ~o emIH"éendimi~l'Ito/;>

guid~> tX""i.t8.rtii'$0i1;~
~ . -----

o grrultle emln,,~';};8.iZ'it)~ (.irg~l~).iz.ad,rrtlOl?f Il'ud,o!$ de l:;%'.:;}~t~ç';.(.~-;) pareca ter

prepiJI.l"adô) e tf;::l:'X'tm,o ~1$í.:r~,c ®B'f~&ttHÜf·{;iJ.ué!lde.ç, dat3 gt"nJJ.&';;H'~ l~oe1ede.del!! !.

nôn,imE~_s,~

si um ~olJlentº di-?. cx:itrt~r.ei$, ~a ?~'PX'~fJa ~odern;.!!~em que e» iu;·(~e3f!.ida -

des de capite:1..5 ~ P:f.! :!;'(,stl':i.t(ônf:: le(~?i,,,-a~!.i de tt-ü impert.im;;ia que nã0

Ó iilaÜ~l~$~!.VtÚ a 91'QPX'·i.{'!d,~~1~ indi:;ri.tíuLt.1..,

".~.'ettH!d",mO$ a:. e!l~Frí:lr;E'. de c~pita:t l·e&J,m$nt~ aber~
to •..Ex.i!;\t;~m. m.dt.as ctmpritàl1'i.$ que sob o :M)m~ de I')~cütde..d!t uô~iJ!uil. po!!

suem t\m ~e..pitsJ, Gocial d~ 1?ropr.i~d.ad.ed~ UI'} grupo r(1stj."U;o ••

A ~Oei9º.f'ldf;'J~,n;;n:1,m.o. de'?e,'d ..~~ etl prine!,j_n t tl't:tn,aac:too:i,~r 1'.0 l1lercado em
• ..:I' _ ,.,,,, • A •.••~,. • •.

l.gu.~lulitd~7. (la CÓll~.:içoe8C«);]i O;,í;;Y'~1JI erilprOa8.a. ll~ ~e1"",,('HH3\l p<ireiU9 qU$!,

do a <;t:l:pr~sa lr.t'}d~,rnaatinge tl~l i:IlJJi"J,rÜ'9 g:~ganteacl>~ paslIe. a agir em
~ond:tçõe8 de ~(~nopóli,l)t (lIl'lcle cc;,mprt4e de mono:pólio tmd.e> v()üde t com

wn ~no:&"we p~der aôhre Q 'J.&%"eado. A e~ta n~tut'81'Q>t:1 di1."eitos de parti-
•• "" .' _ "" ",..... •••• .le.-_psgao V.8.S Q;e.r.::í.50ElS V.oe tU::...,OIlJ.B ••àt'; '~.l.7'nal#-S~~p!t.ns.~ llQ""1..na.&,8•.
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Comoresultado do grande desenvolvimento da tecnologié!:;,:..:,e---aoresoente

necessidade de planejamen~tQ_~~~_u_t~lizaç~o ~. ~~]-~::-~.?~~~pecializa •.•.,---
dos, cresceu sobremaneira

~ ,,' - - , --
emprGsa noderna.-....t:-._- i'

Nest.as comissões a intromissão da autoridade buroorática ~ indesej~-
/"

vel 0;:1 vista do desconhecimento das mat~rias tratadas. O crescente em
r ~

prôgo dessas comissões tem dado aos especialistas um grande poder.

Comisto f o papel da Lí.der-ança atrav~s da autoridade sofre uma redefi

_n5.ção. D.O tornar-se muito mais uma questão de senso de oportunidade e

de oapacidade de coordenação.

o Quadro X apresenta as dezesseis caracter{sticas listadas de

simplifioada.

forma

SyAP.B2-~

A Zj\'IPRtSA HODERNA - UM MODtLO-~.._~-~.--------:;;.;.:;,;;;;;.;;.

'--:<---
/

/
/

/
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li. SIPRÊSA BRASILEIRA~ ...~.,... .._-,...- •...•---..

A INDUSTRIALIZf.ÇÂO COMO ESTRATf;GIA DE DESENVOLVH'IENTO

Parece ser uma caracterlstica do s~culo XX a preocu~aç;o desenvolvi
mentista. A c:dstênci8. do nações muito ricas parece ter despertado
na maioria dos povos um alto nlvel de aspiraçio no que se refere a
melhores padr~es de vida. Com o decorrer do tempo e com o exemplo·-
das grandos potências, desenvolvimento passou a ser identificado com
industriQlizaç;o.

A Inglaterra foi o primc:iro pals a r~mper as barreiras de uma soci.2
dade agrária, traasformando-se numa grande potência e expandindo a
indústria pelo continente europeu.

Nos anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, a industrializo!
ç;o espalhou-se pelo Ocidonte e entrou tamb~m no Jap;o.

No Ocidente, os Estados Unidos começaram a tomar a liderança da
dus·crialização.

in-
o homem t!pico das sociedades industriais é alguém melhor vestido e

-.
alimentado, senhor de uma cultura mais desenvolvida e adequada.Seus
n!veis de aspiração são ua í,s altos e grande parte do seu tempo ~ dS

dicada ao trabalho. Seu grande conflito est' entre o desenvolvimen_
I

to de suas potencialidades e a tend~ncia à uniformização, caracte-
r!stica da nova sociedade.

C • t t" II ~. -om v~s as a a ~l1G~r me_lares n~ve~s, as naçoes lançam-se
trialização com grande senso de urg~ncia.

à indus..•

O processo de transformação de uma sociedade agrária em outra de t~
po urbanG-industrial pode ser, no entanto, um processo demorado e
doloroso. O velho e o nôvo coexistem nas mais variadas combinações
e o conflito tem lugar, tanto no campo pol!tico, econômico e social
como no campo ~tico e tamb~m, muitas v~zes, no religioso.

Uma das primeiras tentativas de interpretação do processo de indus-.
trialização foi feita por Marx atrav~s da análise do caso britinico.
Seus pontos principais são os seguintes:

BIBLIOTECA ~h"L Âe BOEDECKER
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1 Um modêlo anal:ttico do desenvolvimento social.
2 O papel central da tecnologia.
3 - A degradação do trabalhador industrial.
4 - O protesto inevit~vel e a revoluç~o~
5 - O Estado: passado e futuro.
6 •.. O imperialismo universal.

Nos pa:tses desenvolvidos, em que a acumulação se apresenta em alto
grau, o capital é exportado para regiões atrasadas onde os salá ••
rios s~o baixos e os lucros elevados. Cria-se uma pol:ttica colo-
nial ativa. Essas exportações, todavia, conduzem a um tipo de pro-
dução desigual e unilater~l nas áreas coloniais; oxp Lor-am-cse os r,s.
cursos naturais e o comércio e criam-se algumas obras públicas. D~ I

senvolve-se uma burguesia local, que procura encorajar as " ,l.nus••
trias nativas. A indústria de artesanato, todavia. é destru!da »e•.~
las ÍElportações e a população nativa é expulsa da terra. "Os inte-
rêsses, tanto da burguesia como das'massas nativas, são.sacrifioa-
dos às necessidades do capital dos pa:tses desenvolvidos. As rival~
dades e contradições dos pOdêres coloniais configuram o imperalis-
mo e o conflito mundial." (17)

Esta análise marxista trouxe grandes subs:tdios às tentativas de .fn
terpr~tação subseqffentes. O primeiro subsidio a ser considerado é
de natureza metodológica. Com efeito, a aplicação do método dedutJ:
vo a processos sócio-econômicos de longo prazo evidencia a poten-
cialidade dêsse instrumento anal:ttico.

O segundo subs:tdio refere-se à valorizaç~o da inovação tecnológi-
oa como fator de mudança.

Finalmente, o terceiro está na ênfase sôbre o processo de acumu-
lação de oa:,')ital,que faculta o entendimento do processo sob qua1

" l#t"quer rcg~me po l.~oo~

O caso britânico é antigo; e sob alguns aspectost por demais par-
cular para ser generalizado sem maiores cuidados. Depois da análJ.

I

(17) KERR, HARBISON, DUNLOP, HYERS -"Industrialismo e Sociedade.-
Industrial~ Editôra Fundo de Cultura, Rio de Janeiro, 1963.



ae marxista, a 1lAd.i.,etrj.ali~.,açã., tQtlJo'U. i'c~mi\\.GI. tot9~1~en.te novas, que,
~ 1 .:t . ~ ~T.~$l"atn !'~c"_a!ii&.r tim reexam~ itoJ,9 ii~u.easpectos pol.l.ticol!ll~ econ.@m1eoe e

eocia.is~

Em prim~irQ lug!il" o pr'9C~eS(,1dfJiZiQut3trial:1.zaçã.o gar.th.ou t.a!rta impo~

t&.llcia quepa.i35CU a justificar um estuda indep9ndente daquêle rel~-

tiwo à produção capitalista ..

Alguns elellHpl1tfJ>Si d-ç.pt'(}e~aeo t ê~ ~1.d~ ~xauativame:nte: e~ttl,d.ad08. u.
dô14!18 é(') doa 1l~,Vé1SC~~~c~i1tetJ.! d~ p~r!cia ~ reeponsabilidade obser-
-va.dos como c('!n3eq:uênei~l da SUb81;it~dç;.('! dQ traballlo rotineiro pele
uquird,do 0 d,c'4emerg;~lçi.~. de aii't(idadefi ~aia técnico"h Ou.~rc é o

da. I)x;s:~nei!lt (;;i;"es;:,ente,. por p~.rteda i3:l'.chiatria, de p$esoal técnico
e 8,dm;h~i5t.r$.ti""'Qt!

Uh preJ.1cuptaçi,o f}ml)..rge:nt6 nan $Qcl.ad3.d$8 indu~tl!:'ia.is r~fere-se" 1"1

que~a ~ ac; l!i.Z$l:' •• t pl'"ed..r$o· ()1~ ;a.lgum~ f'o;fl';$:!l 8t1ti~~fQZ~~às; exp~ctat!
'Fali d~ m:U.hat'~H~d.e P~$$G1A!i,,. ~ênt"'rJts também~baf.inado ~lue ç; protesto ~

oatei1;d~1"~ d.a ·i;:,l'.'e.balh~'~"";I;$ti é l!:a.1s comum n#ii.Gpl"uH'iiraa {;l!tapal.9 da i!,
dU5trial.i:tação qUê r~tl,q:uglag q;:H~ f1, ~UfH.td&ID", Aléltl d:t.o'sO, a sociªdatl,$
in.dJ18triaJ. CCl'1tinlU~. 0. apri'isent;/U .• cl~~I$e.~aherd f,j.ef.,.pi~.tu:J", auentando,
1"ea1m8ti.t~, a p;ro:p!.!:!rç~ãr.~1?re§j!~htad{.tpela elal!:se m~tl:.ta a~ eatntura
SQ~ial " tenfl~ aI,. eri(~.r 'J~a. gX'~.r.tltj} ,diY$r,a~.fio~.Ç;;,(I da i-ntax·;i5eftí1.

o pJt"CC~H~OO da lndtH;l;tli."iaJ.:S.z~Ç&O tec doi.e a~ent€ls p~';lncipü:e;'o E~t!. .
d.o e os $1'íIpr$,a.~i'iCth ~:ts ng~nte-$plM$jd e (txoeutp tA i:radust:r1sl!, v .

~&.ção~ )'Jl,ll,B. p$.:;:·t:lcip~!~a~,Il,{> p.li{h~ll)lSt)Q tende .~ ter mé:r.it@efetivo ••

A iJlduatri ..a:1..iZ. 8:ÇÃOr.equêT re. (mr80& bwaaaoa", A qUalifi,caçu.o d~Gte. ""0'
(} 4le' - ~IreC\U'60e ~ UItlA pl"OQeupa~ao das @Áites illduatr:l..al1~te,c doe pus_a l

anbdesen..,olT~.MS~ p~lQ $im,pl~Bftoti'ifQ qu~sua 8.usêncie.. elclJ!atitui .a-
traTe tão z;lél-"ioquanto a (\!~Ct'ttlS~:;d~ c~p1t~..i8.•

Para garantir a q:laalifi,çaç&o do s~u~ recurso" hume.n(;'éi!} 11 Il. PÚ$ do)
"'e ter u 3istéma ~du.caQiol\al ad~quado ao d.(::sfi;~,(.,lv:i.m~nti;l.. De'f'f) p1"; ,
(lurar fo:t'!UU' Wlt núme~~Qdê t';eni~o •• ~ito tmj}(J:r'.or aQ dfl g.,ne:t·a~t1a -
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sua expansão incr:lvelmente fácil e nesta expan sao surge tôda uma
cultura de massas de natureza uniformizante, que vive a serviço da
manutenção e desenvolvimento da sociedade industrial.

5.2. A INDUSTRIALIZAÇÃO DA AMtRICA LATINA

t um dado histórico o fato de que as economias dos palses latino-
-americanos foram sempre caracterizadas pela preponderância do c~
m~rcio externo. De resto, esta lei tamb&m & uma caracterlstiea do. -----desenvolvimento dos pa~ses europeus. Seria por demais simplista,
por~mt uma tentativa de justificar a experi~ncia latino-americana

1 '.pe a eur opeaa ,

Em primeiro lugar, nas economias européias a responsabilidade pe-
lo crescimento econômico não cabia exclusivamente às exportações.
A inovação tecnológica e o investimento autônomo tamb~m desempenhE:,
ram nestas economias pap~is de grande importância.

No caso latino-americano, as exportações representaram o centro d2:
n~mico da ecbnomia. As crises sucessivas que abalaram a Am~rica La...•
tina, no períOdO entre as duas grandes guerras, podem marcar a ru,l?
tura dG mod;lo prim~rio exportador, caracteristico de nossas eco-
nomias. Na verdade, nossa capacidade de importar diminuiu tanto ~
que, mesmo depois da recuperaçio, jamais voltou aos níveis do pe-
riodo anterior ~ crise. Esta transformação provocou a substituição
do mod~lo ~or outro mais adequado, voltado "para dentro'l.

A import~ncia das exportações, como principal determinante do cre~
eimento, foi substitutda pela do investimento, cujo montante e CO!
posição passaram a ser decisivos para a continuação do processo de
desenvolvimento. (18)

)

/
O porlodo que abrange o primeiro decênio depois da guerra foi ca-
racterizado por menores barreiras à importação. O poder de com~ra
das importações cresceu o suficiente para permitir um aumento co!.!
siderável do dinamismo da economia.

(18) TAVARES, MARIA DA CONCEIÇÃO .••"Substituição de Importações e

DesenvolvimentG Econômico na América Latinall, Revista Dados.
nº 1, 1966 pág• 118.



E t" . ,s a e uma opoca na qual a ma10ria dos pa1ses latino-americanos voltam
a orientar-se í'para fora" e Alguns pn{s0R: entr.etant.o,souberam aprovei. ' -
tar as condições conjunturais para promoverem sua industrializaçã.o, a-
trav~s do processo de substituição de importações.

Quando, em 1954, as condições externas voltaram a caracterizar-se pela
restrição ~ importação, a maioria dos países não foi capaz de man-
ter Q seu ritmo de desenvolvimento pela via de substituição de import~
ções. No Brasil, entretanto, os anos que se seguem ao de 1964 são ca-
racterizados pela intensificação do desenvolvimento, sem porém deixar
de desequilibrar o seu balanço de pagamentos.

Algo exbr-emanenbe importante para o entendimento do processo de indus •••
trialização da Al11~ricaLatina ~ a compreensão do conceito de substitu!
ção de imJ?ortações. O leigo na mat~ria' pode, fàcilmente, acreditar que
o têrmo se refere simplesmente à diminuição paulatina na importação e
correspondGl1to crescimento da produção interna. Baseado nesta premissl!Lt
fatalmentG concluirà que a meta da substituição é a eliminação total -
das importações ••Evidentemente, uma conc Lusjio dêste tipo é absolt1.tame!!,
te falsa. Na verdade, o processo de substituição é uma tentativa de
manter o crescimento interno, apesar da diminuição do poder de compra
das exportações, A dependência do exterior pode mesmo vir a aumentar,
em funçúo da demanda de produtos intermediários e bens de capital, por
parte da produção interna.

Maria da Conceição Tavares defende a tese de que a dinâmica do proces-
so de desenvolvimento pela via de substituição de importações pode a-
t . . , t ' .r1buir-se, em S1n ese, a uma ser1e de respostas aos sucessivos desa-
fios colocados pelo estrangulamento do setor externo, caracterizada p2,
la diminuição quantitativa da peI'maRência do exterior e pela transfor-
mação qualitativa dessa dependência. A 'contradição básica q~e ~ inerea
te a Ssse processo surge entre' as barreiras à importação e às necessi-
dades de crescimento.

No modêlot que tem sido usado na América Latina, a implantação de no-
vas indústl"ic.s t; estimulada pelo awnento da pressão sôbre a capacidade
de importar. P:'..raque esta implantaç(io ocorra de maneira efetiva, tor-

, . .. . . .na-sc necossar10 supr1m1r ou compr1m1r determinados itens da pauta de
importaçõos, liberando divisas para a indústria nascentee Por~m, à me-
dida que o prooesso avança vai se tornando cada vez mais difícil pros-
seguir. Realmente, a escassez de recursos leva à contenção das import!:.



ções secundnrio.s, que ~.seguida da contenção progressiva das importa-
ç5es pri~nrias menos essenciais, de mO~0 que se cheeq a um ponto em -
que o prosseguimento do processo se torna imposs{vel.

•
A possibilidade de continuar nesse mecanismo de substituiç;o depende
do tipo c do. oportunidade das substituições previamente realizadas. -
Pareoe claro que as transformações verificadas no aparelho produtivo
interno e a evolução da pauta de impertações devam ser levadas em con
ta para o prosseguimento do processo.

A capacidade do produção e de importação deve ser elevada ao màximo -
para a-construção de uma base a qual est~gios futuros deverão se so-
brepor. Quanto ao comportamento das várias séries históricas de impop-
tações, parece verdade que deveria refletir uma série de entradas e -
saídas alternadas de novos produtos na pauta.

Resumindo, a qualidade do mecanismo de substituição de importações p~
ra a industrialização parece estar em sua capacidade de, simultânea-
mentet liberar divisas para novas importações e promover uma diversi-
ficação do apo.rêlho produtivo, permitindo a diminuição da depend~ncia
relativa do exterior.

5.3. IHPLANTAÇÃO E EVOLUÇÃO DA EMPRtSA NO BRASIL

5.3.1. A..atividade n~anufatureira no per{odo colonial

Existem pelo menos três motivos importantes para que não possamos fa-
lar em cmprêsD., no significado moderno do têrmo, em relação às ativi-
dades produtivas do per{odo colonial brasileiro.

O primeiro ~ que a chamada Revoluçüo Industrial., que trouxe como con-
seqUência a cOf,1binaçãodos fatôres de produção, de acôrdo com novas -.
técnicas e processos, em unidades semelhantes às emprêsas atuais, o-
correu na segunda metade do s~culo XVIII, quando estávamos, portanto.,
no fim de nosso periodo colonial.
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aqu~les que se dedicavam ~ produç;o do aç~car (19)0

Do senhor de engenho dependiam os lavradores que tinham terras 'arrend~
das, os escravos de foice e da moenda. al~m dos mulatos e mulatas da
"casa grande" e ainda os barqueiros, canoeiros~ ?alafates, carapeiras,'
alfaiates, carreiros, oleirost vaqueiros, pastores e pescadores,·sendo
que'cada engenho precisava de um mestre de aç1icars banqueiro,purgador, o
caixeiro no engenho e na cidade~ feitores nos partidos e roças e fei-
tor mor do engenhoi al~m do capelio e mestres-escola (20)0

Tôdas essas funções estavam diretamente relacionadas com determinadas
posições, numa hierarquia social em cujo vértice estava o senhor de e~
genho, dono todo-poderoso da terra, do engenho e da produção, com di-
reitos ilimitados s;bre bens e vidas e na base da qual estavam os es-
cravos, numerosos e sem direito algumo Os niveis intermediários eram
preenchidos pelos feitores, artffices, mestres, pelo capelão e outros
encarregados de serviço. Tais cargos eram os únicos assalariados e sua
própria natureza aproximava ...•os do grande senhor, sob cuja proteção se
mantinham.

Dizem-nos os comp~ndios de hist6ria do Brasil que~ ao findar o primei-
, ~ ~ Aoro seculo de nosso perlodo colonial, por volta de 1575, pOSSUlamos ce~

ca de 60 êngenhos ••Tal número aparentemente dobrou até meados do sécu-
lo XVII, para passar a um total de 528 no inicio do s~culo XVIII.

Afirma Cai'o Prado Júnior que, ao findar o século XVIII, existiam no
Brasil c~rca de 1800 engenhos de açúcar e 800 de aguardente (21).

O nível tecnológico da produção e do transporte do açúcar era incrive!
•mente baixo e tal rudimentarismo fica patente quando lembramos que as

duas únicas fôrças motoras usadas al~m do braço escravo eram o boi e a
água. O transporte era feito por carro de boi ou por canoa até o lit2
ral, onde o produto era embarcado para o exterior e

(20)

LIMA,o.HEITORFERREIRA ..,.4.i:!ldústriano Bras í.L Colonial
Capí tulos da História da IndoílE;oj;ria.BJ:'as í 1eira , Forum Ro-
berto Simonsen, 1959? sâo Paulo" página 430

••SIMONSEN
1

ROBERTO .•.Histbria Econômica do Brasil - Comp~
nhia Editôra NB:cional, Sao Paulo~ 195?? pgo 105.
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A tais técnicCts primitivas não correspondia, entretanto, senoLhanbe
n!vel de divis~o de trabalho. Ao contr5rio? a atividade açucareiro.
exigia, além do engenho e do canavial, uma série de aparelhamentos.
como casa de PQrgar, alambiquestetc, com pessoal adestrado ~ara as
• - . f ,..var~as unçoes.

Quanto ao ferro, temos pouca coisa a lembrar, porém temos o.(~ui uma
ocorrência de interêsse mais histórico que econômico. Realmente, a

fabricação de utensilios de ferro, tais como armas e ferramentas -
aqui-no planalto, d5 ao Brasil a primazia da forja de ferro UG'.Alí\~-

rica. As primeiras forjas norte-americanas surgiram no s~culo XVII.
"quase cinqÜenta anos depois de seu surgi~ento entre nos.

As quantidades de ferro extraidas das usinas brasileiras, nessa ép2
caí são desconhecidas, porém é provável que pelo século XVIII tenha
atingido um mOntante significativo, ~m funç50 das noticias que no~
chegaram sobre o uso generalizado de utensilios de ferro asui mcsmo
produzidos.

Um dos rG'.mosindustriais mais antigos do mundo ~ o da produç~o de
tecidos. Isso se deve, provàvelmente, a uma série de fatôres entre

d . , •os quais o do artigo ser de primeira necessidade e G e G'.'·cccnJ.ca-
empregada para produzi-lo ser relativamente simples.

No Brasil, a tecelagem é tamb~m muito antiga. Antes mesmo do desco-
brimento tem-se noticia de que nossos indios teciam o algodão e s~

bc-se que, pouco depois daquele evento histórico, foram encontro.c1os
ind!genas que não apenas teciam como tambem tingiam de o.zul o algo-
dão.

A produção coloninl de algodão concentrou-se principalmente no No~
~ , - -te e Nordeste do pa i.s , Sabe-ose que no Para c no Maranhno a ):coc1uçao

foi t;o importante que o tecido chegou a constituir-se no principal
meio de troca. Em Sno Paulo eram produzidos panos grosseiros de aI
godão que chegaram a ser exportados. SérgiO Buarque de Hollanda che
ga a afirmar que aqui tamb~m foram fabricados tecidos de 15. (22)

Em Minas Gerais, a produç;o de tecidos começou bem mqis tardo. C"uan. -

(22) LUlA, HEITOR FERREIRA, fiA Indústria no Brasil COlonic;l;l,Forum
Roberto Simonsen, 1959, sio Paulo, pg. 49.
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do o ouro começou a declinar, mas tomeu tanto vulto çue foram expe-
didas~ordens para que se evitasse o uso de tecidos n~o provenientes
da Metr6pole, nao sendo permitido que nenhum s~dito se apresentasse
ao governador sem estar vestido com tecido português ou das co12
nias da Âsia.

O·alvar~ de 1785, assinado pela soberana protuguêsBt ~ue veio de!
xar sem trabalho uma infinidade de pessoas, está dirc-cm1Cnte ligado
n concorrência que os tecidos brasileitos começaram a fazer aos im
portados de Portugal, no nosso mercado interno.

Esta não foi, infelizmente, a única medida lesivo. nos interêsses do
Brasil tomadas pela Cor~a. No ano de 1761, havia j~ sido proibida a

-, -..:I -. 1-fabricaçao de açucar no Maranhao, c em dataa pr-oxamae, a p antaçao
da cana-de-açúcar em Minas Gerais, a fabricaçno do hidroi:1cl e a
proibição da permanência em nosso território dos portuguêses que. -
o.qui houvessem feito fortuna.

Aléi:ldisso, é preciso lembrar que Portugal agia de ac~rdo com os •.•
interêsses de Sua Hajestade Britânica. De há muito a corôa inglêsa
havia convencido Portugal da conveniência dessa política e seu apôio,
quando da revolta de 16L:·0contra a côrte madrilenha, foi pago con
vários tra.tado'sque lhe concediam pr'l,Tilégios de navegação e cor.lé~
cio, com permissão para que se estabelecessem até quatro fam:tlias
de negociantes britânicos em cada um dos portos brasileitos (Perna~
buco, Bahia e Rio de Janeiro). De primordial importância reveste-se
o tratado de Methuen em 1703 pelo qual os vinhos portuguêses passs•. ~entrarem na Inglaterra e este pa1.s pa~

fornecimento de bens manufaturados no
raI:1a pagar menos impôsto ao

t 'I'sa a er quase o monopo 1.0do
Brasil. (23)

Uma outra atividade manufature ira colonial, que nio pode ser esque-
cida, é a de construção naval. Seu aparecimento em nosso pals, no -
períOdO colonial, deve-se à extensão de nosso territóri0 e às vias
de comunicação fluvial, únicas entradas para o interior. !ste foi

.,.o motivo pelo qual Tome de Souza recebeu ordens expressas no scntJ:

"'[23) JA<iUARIBE, H1riLIO - "Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento
.Político'.!, Rio de Janeiro, Editôra Fundo de Cultura, 1962, p6.•.•
gina 120.
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truiu, de um Sb golpe, a base essencial na qual se aeserrc ava o' d,2
m!niocolonial português, isto é, o monopólio do alto cOí.1ércLo , Me,2
mo sendo medida provisória, adquiriu em pouco tempo car~ter irrevo-
gável, uma vez que interêsses brasileiros e principalmen·i;e britâni-
cos estavam em jôgo. (24)

5.3.2. ~ atividade industrial no Século XI~:

D ' '1 t - d' .•. . ,e fac1 cons ataçao, contu o, e o fato de ~ue com refcrcnc13 as
nossas exportações, fonte principal de nosso enriquecimento,a nber-
tura dos portos ao com~rcio mundial nio deu o resultado esperado e
pode-se dizer que a internacionalização do comércio brasileiro an-
tes o ãmpedãu de continuar a manter a linha ascendente uns c:::!?orta-
_ A •

çocs, porque a perda das vantagens no mercado portugues nuo foram
compensadas por outras em outros mercados, numa época em que nossos
produtos tropicais começavam a sofrer grande competição por parte
de outros produtores.

A par disto, a produção da ind~stria brit;nica passou a te~ r&cil
acesso ao mercado brasileiro e a concorrência por ela feito. a c:ua!
quer iniciativa manufature ira nacional seria de molde a ilil11edira

N A C • , 'V -rrestauraçao do que fora destru1do nos f1ns do seculo ;. r~ •

A independência que logo veio, como parecia convir a nbs e certame~
te convinha à Inglaterra, não trouxe qualquer transformação cstrut~
r-a.L para a economia brasileira. Tivemos, isto sim, que 0.esombolsar
dinheiro para assegurá-la e mantivemo-nos sob a orientaç50 econômi-
ca e financeirn da Inglaterra, deixando ficar inabalado· todo o,edi
frcio social e a propriedade territorial baseada na monocultura.

Em 1844, entretanto, a pressão ing1êsa é estabelecida COi] 2. tô'..rifa
Alves Branco (30 a 60% ad valorem sobre artigos estrangeiros). Es-
ta,aliada à extinção do tráfico negreiro, provocou a eclosQo de um
surto de industrialização.

PRADO iO"NIOR, CAIO, "Hist6ria·Eêonomica do Brasil", Editôra Brnsi-
lense, são Paulo, 1956, pág~na 129.
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r{tc\t!'.tioa nf"àtu'~a"

o ,1.H~r{,()dQqU6 '~&.i do colapso de 1857 até ti .qboliçã,iJ d~ escravatura
• 11', "I .,,' .'e p::roolamL\ç;o aa t'~p •.U'~..•.l.e~~ ~ be.ata.lltc e.gita,do .• As neooatd.dades P3!

- • .. . • , - dbl109.8 eram tao urgan~eii5 q,ue t a».'ces ele se '~e't'il,-,ar' ~1i8.e.d.waçao os
di.rel,toB aJ.:fatldegáriO$ que per:aitieae um t;i.lh·:i.o na aitu:;."ção gezoa.l

elevara.m-lSe em 1878 para 5056 Otl dire:ito>'3 adicionais i;)Qb:çe ao im'poI.
t8.çãe 1 que p~lat;arifa Rio Bra.nco ha'fiQ:m .sido fixado!?; .;lIJIl 40";6. Ao
~e{~mo tempo, f'oi lJOm0.adauma comius.fic com o objo$t:1.vo de estu.dar •.
~€i. revi6ão da. tàrif.ra, tendo sido incumbida d~ CQlwili!9!X' o maie
pcss1.velo8 interêssea da Faze:ud1J. CtO~ os doe Cf)l~H~rçim:d;;es. Porém,



as necessidades fiscais impuseram uma clevaçno goral dos direitos e
dentro d~stc crit~rio foi concedida uo~ corta proteç5o ~s ind~s-
trias. Ali5s,~ importante notar que aquela cooiss50 tove cooo pre-
sidente um hOl7lemque se mostrou francaEwnte favoré.vol ~s industrias
existentes, que foi Costa Pinto (25). mste protecionismo criou, na
ópoca, nlGuns problemas. Muitas ind~st:~ias nno estavam .:'.:i_llc~nem po-
siç50 de abastecer o mercado nacional; por outro lado. neu sempre
os interêsses das várias indústrias eram concordantes. U;·.1e::emplo_
disto foi o caso das ind~strias de fiaçno e tecoLagcnu cncucrrbo a
primeira exigia altas tarifas para o fio, a segunda solicitava sua
reduçno.

T~da essa agitaç;o, por~m, foi contempor~nea ~ expans~o crescente _
da lavoura cafeeira. Os investimentos no café eram ~ltaocnte compoB
sadores. Com as divisas que chegavam da sua •• Icxpor-baç âo , o .:mJ.s po-
din ter tudo o de que necessitasse, atravós da importaç~o. Isto foi,
sem dúvida, um choque para a indústria emergente. Tôd2.s 2.S atenções
do govêrno se voltaram para a produção do café. A isto Gorrcs:)ondeu,
naturalmente, um aumento no poder da aristocracia rural •

.Com a abolição da escravatura, porém, o entusiasmo indus·crialista _
inflamou-se novamente. A transformaç50 em assalariados de milhares
de trabalhadores e a necessidade de amparar, por meio de cr6ditos,a
influente classe dos ex-proprietários de escrtlvos, levou o govêrno
imperial a adotar uma pol{tica de facilitação de cr6ditos c de
aumento do meio circulante. Esta pOlltica, aliada ~ ~ros}eridade do
pais graças ~ enorme safra cafeeira de 1888 a 1890 o 20 aflu~o de
capitais estrangeiros, principalmente sob a forma de en1J?réstimosgo
vernamentais, provocou uma explosão dos negócios, Clue :::;0 trc..duziu
11& formação de in~meras emprêsas comerciais e industrio.is (26).

Após a proclamação da rep~blicat as emissões suCeder2.D-SC e conce-
deu-se liberdade absoluta às sociedades an~nimas. Com isto,surgiu _

(25) Vilela Luz, Nlcia "A Luta pela Industrialização ~o Brasil",
Difusno Européia do Livro, 1961, p~g. 49.

(26) Vilela Luz, Nlcia - idem, idem, p~gina 97.
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muitas das fortunas oriundas do café se perderam, e com a 212. Gt~erra
Mundinl, defrontamo-nos com a impossibilidade de importar os nrtigos

, .nccessarlOS ao nosso consumo.

A interrupç50 do tr~fego internacional determinou em escala no.ior
do que na conflagraç;o de 1914-18, esforços para substituir in~orta

- -

I

r·
I

I

ções. Aquilo que, durante muito tempo, foi considerado uma crise
cambial transit6rio, na realidade era o resultado de mudanças na es-
trutura geral da economia do pais. O crescimento do mercado interno,
com o deslocamento de populaç~es do campo para a cidade deterDinado
principalmente, pela expans;o industrial, reduziu as possibilidades
de aumento de exportaç~es, e por conseguinte, de atendimento da ~ro-
cura cada vez maior de bens de consumo atrav~s da importo.ç~o (27)

Além disso, justamente nesta época, contávamos com· grande número de
pessoas com grande necessidade de aprovação social. Entre elas des-
tacam-sc sobremaneira os imigrantes ou filhos d~stes, princi~almente
os italianost em maior número no Brasil, que sofriam grande c1J.scrim,!
nação social. ~sses homens não perderam as oportunidades que se lhes
apr~sentavam e enfrentando todos os obstáculos deram um nasso al~m
no caminho de nossa industrializaç;ó.

Porém desenvolvimento n;o se faz apenas com empres2rios. ~ preciso
que o Estado arie condições para que a atividade empresarial seja
compensatórin.

Gunnar Nyrdal define o problema do desenvolvimento e .do subdeccnvol-
vimcnto como obedecendo a um processo circular e cumulativo de modo
qrie cada fator positivo é causa e efeito de outros fat~res Dositivos.

A ., ~ 1 f' ha' '. d f AsSlrn, c POSSlVQ a lrmar que uma enorme serle e orças çuc agem
entre si no sentido de manter um pais aubdea envo Lvã do , NU);l Pu.!s co-

Brasil. exemplo, média dos habitantes ,. pobre: ~stemo o por a e por m2
tivo .. tem suficiente Justamente •.. alime.unao o para comer. porque no.o se

suficientc, população ,. .•ta o a e fraca; dominam-na as docnças cndcüli-
A ,cas, e este e, por sua vez, o motivo de sua 1:;aixa capacidade de tra-

(27) IANNI, CONSTANTINO - Fatôres e Perspectivas do Desenvo1vh1Cnto
Industrial do Brasil - Capittilos de Hist6ria da Ind~stria Brasi-1eira. Forum R~ Simonsen, S;o Paulo, 1959.
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bado são produtos de uma confusão entre os ideais da convivôncia s~~
oial e a f'o rma que êstes ideais assumem em esbr-ubuz-as sociais al-
tamcn t e integradas. Parece ser uni sistema do nosso subdcs envo.Ivãnog

to a existência entre n6s de muitos economistas de prestigio ~ue
aceitam a restrição ao "laissez-faire" das economias desenvolvidas,
e se revoltam contra a restrição, muito mais importante e nccessf-
ria, nas economias subdesenvolvidas. (28).

Nos anos que se seguiram a 1930, durante os governos de Get~lio VaF-
gas, quando tudo levava a crer numa pol{tica industrializantc c-
quando ocorria indiscutivelmente um surto industrial, a esterilida-
de no que se refere a planejamento foi completa.

Hélio Jaguaribet para explicar esta esterilidade citou dois fatos
de grande iElJ?ortância: um dêles, a derrota democrática, nos ~sta-
dos Unidos, que p~s a perder t~das AS tentativas de entendimento v

entro os dois pa!ses, no que se refere ao nosso desenvolvimento,
que vinhnm sendo efetuadas entre o govêrno Vargas e Truman, e limis
tarde, o golpe de 1954, em conseqUência do qual é mud.to provável _
que se tenha dado a morte de Vargas.

A participação mais efetiva do govêrno s6 iria se concretizc.r naã,s
tarde, depois que Juscelino Kubitschek subisse ao poder.

Realmente, qu&ndo de sua eleição, o ex-governador de Minas Gerais
tinha já consigo um programa elaborado de metas, que nã0 era nada
menos que um planejamento de desenvolvimento industrial.

~ "Com as facilidades oferecidas pelo governo, grandes em~reGaG de
origem principalmente européia estabeleceram-se no Brasil. Po.ral.~
lamente, através do mecanismo de substituição de importações. er,l-
prêsas autóctones foram surgindo, fornecendo, muitas vêzes, :?roGB
tos para as emprêsas alien{genas, ou delas consumindo. A illdulJtri~
lização bornou ••se definitiva e o produto nacional bruto cr-eac eu >4

sobremaneira ••

~2~) FURTADO, CELSõ-:-"A Pré:R'ê\,::,:uçãoBrasileira", Rio de Janeiro,
Edit~ra Fundo de Cultura, 1962, Cap. 5, pág 75 e 76.
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••• fI';.-

o..~~ iJ:l;~lUi t·;~,~b~m(lã r$~id~tieitl

f;:t'G,;;:i{lt't;.g;.:t"',it:l ~ dÇf;; tl':'~.]:;~;.:U~:.,d~r!1,H2~lf;io1ll~p<.M~tlc~m ~'l.l1.t~G ,g;..sp0Ct~S~~ f.
d~ m$dj.'it·l1~l"l.,

:CU'"

~X}l~q!~$'~-;,.~(~:

.4'a~~~~..t~

I ir. ~, i'\o;'i='f •• :~ ., ~!CiIJo I . 0::. ,1." ~- .••• !!"'Jl.l,r~p.t;·;;;,.(' ~,;;líl!"Jtí1ílJ;~Q:r-.;;"" ae

;;~.t';~ litortt<J.t· dª o~::l6

~ # .
(l aguç,;, lÕ1rt:-t ~ffj; ~à~(;~,e; f'lJl'ÇlÍk~ l1I!.('i'""
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!i~~Õ0~\? ;l1",,~l~ti.vi;l.mffQ:t(l>l~e,~d~te;:'1it4~ihl!"b e funç(;iI:;$ b_ d~f11li~.$, de
fll.')l'"t.e qu,g a.ll1,~b~.qtt~~~a.!ltJ'i;V'ie.J,._ e casa d,e }mrgar er.rm C018.4.5 'OEFmdife--

savia~1e...
d.&to~ ....

da ~lo C.~MfiO:~,íi~f.;l!í!t~e~:.;'Ms,~!i~r:1,t~d~ {),;;H~a prátioQ I.Hf?g\\ida. do u=a fltu-

?iob~, d~t(tt~·müM',d$!.pI'~r;~ro:.tQ~.tt'> P~X'~I!!'f,t a{$ hn9ÕGetôd.i\'~ er~ s,,11--
ei6:!llt(n~G:nt'!l ;!;·'1.1\d;i~!!';'1.1:tiS'.l'~<i1 .í~Iii.st~l~.t;,~ ó$ t..I~~.x·'~d.m-i;1l:l.tC'dl\'! CQlft.~€lCi=eDto ex .••.

A· ..•.. - t <t "'11' ,.. 4.;y, A "
~~I?i ~-;';~.H;'~,cr,'),·,'J.~~i'M;il~"d<~~l"safl\.•.,:;s.çÕ!;.\o 0,;0 6líg*rw.0i

~ #
!;lr.~;p):,itt.,ea~e~.i#~'!!,i~l~r;i~::t,;;\t~nt~",A.prcprie $3-

, ~ ~ ""- ") 'fÃ' •.-~ >'I; i~' •...~,!-\"",,'1' -.A~-",""'-, "',.., A ,_ '. - - 1," .~ " ..• _'~, ". _. ,f:.,~ ••••!;l'U;';U;Z'1Zl ttiOC2.fil.,r" ~,l] u:!:'t1i,cl:t,.,..i;.""~~.~.,,>,,.;~B1 ;,.t.'::'~,~~ti!. J,~p{j,1.>~.",V~J... a jij'~?4:1Ol[,;ra,,~~ayao
~ e : ,.,,, "'. ,.,. t e ~ t.:t.MJi ~,n.gt1~.@('t.. .ft .ao .~t1í(V'l,$~ >?,'~'l,u ,Õ'H"t ~t:.\~lt,;;,~,~ nf.tr~l.':;$ ~H~(:r;r,';~13 ~ ~~l~e;.,,\. Ta~~ ••

~~~ g&Â'antiSj'H~m ~ '1Hd.1ot'~d,d•..",{h {~t:,·1,X'Qhi.f.lh~1;; ~tl!;: ~~p!l'il ~}..n;;1,fo~izador

fU~~,d~m€i%1'i:f~':r~fttvi{;e~ t~',~9Itfl;;1f~lt{'W~:tt;1pf.;l;!i. tr.\l!l.id sil} atrll"té~ doa 1iq!tent$e

,~Jj t'~lIil..Q,Se$ 1lt~;'&mffi.ln!Oú •.1iJ,.t;::;,PHtV.to :pl~~~or:.ia!,~bun~..&nô.i) Q6 ~.~~~t'J d.e a~dli.
~~;,Hn~,ta{, qíil."} ~a/{~~J.'i'~{.;i.!t~ d!'"; .e~d,t;Hj{A!~.& i"t!~côaeti ta!i$. prAt)~c~ d(J3a--

J ••• ~'1' /!.õ!) •••

,()10mel':tw pre~~~,t~ lI} li;t;!n~.l~ q~!& n9-~ ê-&:1lt.cltuJi Yâ d~g b'aX·OcX'8.cia.6: 4' ea-

X'~j!;~:?ií{}!u't-~r~tic;ij,f;. /. ~ªt,;ut,Y:r1&. d.íi f)r.guiuç,iiQ df~6:tf,r~F.lh~')é p~"X'ald,dat;

~ ~~~~X' de ~~ger~.h~, f.i(l toj:'.-<;; .t',f;}itf)t'~1ii~Cl:t"tifiae.:a;. ~i'Q~a:'3S I) ~ cq:,pe-...,
lã~'l UQQ):tjl.,v.~i$ :i~1:t$r!!!t<>'1:i'.r1~$~~ O~ ~t;l;cr.a~'c~l~~t~ Due;r,

o eng&:.!b.-*,nio t1J.\ha. capital .Elelp~Z'~uio4$, ~()it~tun~, pf<~~o4""l d~ sG~hor de
'-.t • ." ~.'" 'l G . '..3_tl1163DhQ, Y..il!;d:;(~ '1l.H~ ~ $J)g;;}r.l~~ 1?i ~~r~pr~'+pr::\.",,,!!l':•.{:· iOi,T.1@:lf~ l!1f!~uni.~tht.

N~ ~H~pode 1~.,in~,~ l?:r/i 6~m q1;)'Jt:~Q~

Evid~l\.t~~me:·ll.t~~ ,fA:1;J.(~\lI€\I.{l ÚJ.ti~~3c~r.ct~;~i8t~,~a,~* ~Q~it,dB.de f?J'~~.~& & -

l"'~ildefiil19i.Ç do p~p(jjl a,a J,idelrUçA ~1l~,'i;l~i;l, l~rj,g\!) ~n(l(:<nty'~.~ç'~1"i:'$&:pO&Mi!en;

t~tI l1:~ ,eng~,,~bo.
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,~ Bêr~t;:nt~rut ~~.e;ihnXw.r~a~;~4!!JailJ> 1~~ç;ul{} XlX (l'I;i.>S' ~,8~istirt~~Oila.Q a.!2ftl"ecl
mente dw ~mp.rêf~t~,a~ªtt~O"'!Hfl 1) t'~:rf4(t til'! ~~nt:U.iou!,l~", !.il!to s. deve
é,º iili:rrto d~>l i~leUs*;l'i~'(Ltí!<~vi()r~!;t\l(~(;,ad.Q; :p~lta tl\\~d,fv., JU'!te$ a~.a110o.

..•. .~
A \"i.da bt,~\O~;: à,e~':1Ht$ ~m,r~f.~tt~aae dsv~ eonf1l.\'&dtl.'-%luG oSlo 1'~~p'~1to <1~ew

(;a..~&tel"r.(à~·m~1t~t~~ f~ão M :i.~d:tci;'~!3d.!1i'q'ü.~ê~~H~,pruH~il'o surto tenha
t:i.do t.~a:g;,@,~·~;«t'{~ti{1~l$de.; !!ln~ ~1.~al.ta ~~lH~(,;lj.le.çiQ.q\!&"~.dQ$l"9.mPOGfa!-•.
v$i~ ~e ~mFr~$iH;!e.c,~~·tr,;X'eil"Mjl I(l"f~!;t:;t,:::!va~)';tli.o,ibt'9Vil'~r. '-' t~~ EHtCOIJ--e..

'" •.•• 'IMrto {l e~!1~·u.l;ilaç~~~,1~ E!1• .,t.Ui1!& td;'$"!;!!ti~"{1,~e.",

4~ ~.

ti~a. ;f,'lk~i(.:n.~1.i,;º)(,'~~t<P:,tli.O ~(~~~~:; ~~~l1\l:lth

A eGn:i,';~r.rtr;f.l.~i{) i1.1d.1.ustr1a.1. ;, j,;"$},fL'x'a g-!};\."l..l ~ II ~(;p,f.(l"a'iio d.A oo»r~í\1~l do

d~a1c!litlJ (li.? r-rupri~tári,Q ott dt;jI€;J; trabftlh.lJlô.Qrca ~ C€.)~BQ~,id~da",

..
:i,1!ple~t!$.G1l""!lU tt~ t~m.:u ~i'!i.P&'~~M",

~r~m, ~ ll€l t.tr~t('~j"nG~:::lt~$t,iv~:lg~1l!i ~~till"f~l.;:,tt~~~\~i(j a ~ca,'3.g$"al'lBl" ~

l~r~$~1(~~ ti!\'!.l9, h~~X''t,â).'\c~"~df.>'ltte !S~ r·~~v~6~,i\.~4l'

1.. o;~,iiâ'ntação,F;;;r&i Q ~erC&dlol á (it::<;tr'mlt~Efi,nlt~d;h:~~t-ly~l.. O 9;."t'~Q.do :La-
'tor-t1o e...~a ,~d..:V.(l~t;f~ d@t'ie:.t~rst~~~;t~ '~ >ii1f!~;i-l 1;~~,r2:i~ lítii!!m <$d,(~nt8.ção «t.

,p&.r~aJ.,itO :;wàti.cüC.ilt:" 1n,6:;,i.tÜ,'~·e.nt~..O ')7,~rC~I;;'O ~~V';'~l."".{~t;)pa:J:,f;\, 'k~~namdJ!
.(fr ••' •. ,,. "'<O" ~ If' '.;! .••."". ....J .'- ,~~i~>:ir!:in~:H!!I$i"~, \,.,>.,~"J~i'I """"y.',j;.:re3ii""w 0""~



~, ~ -~", I:' ,~..... "" '" '.f ~nC! q'~~ i.\l0. :r-~Le;:,e $; d:l..lll,J;ii!!() ~,;:; 1;~>::,i!rHi!,lIM:~~tt.1do aee l.~nuae.~r$r g S'Q.ã. -

d~ficiGnei$'.~ pf.)i~ r}lg:~U',j,e d~ ~;d~i~~ ref1;q~l!(::j,.C~,p~X'~a~aç~r.tM~na ~mpr;8\A
'!.. • "," ''l ,~ , i. '. - ~ !' J. "'l" iul'u),,,,,,e:t1?!.4 a·l:;~a.t,,~ l.i..'i Ç~.tl·'~:U~G~~;',iA(:\l' @ F%'(f"a,~~.{t.?lt~ e $ng~nho. ~(t.l!..or~-

al ter.!Jla 8p%'\S~Mrtado ~:!.rt~dl'~'i15~~d~ t.~B,b,]it~h~:!'t;l.it,} maia »ltidtl.o

'P.-. .. b #08' •• •• ~~ ,jO"~~f(;p.~c,i~.1!!.asaç&.@,~~~~;;~~t.í,a.()que llt{, a$~~8, n~,'çr

$~r (;om imq~ae r~·t;l~i,"\r~J-*"

r~lªçõlt;\~ $Q.o p"H:iI;'H~,i$ll t;iU1Qad~~ l:iU_~".~,<ii!'llWj!;\i.iifi,Ó.@ íi~ ».,t~lre;M.tl~a«icd.c-
nal~ N;o h$, r~gra~ ~-s~:t'ltlR~ pl"'($fl(tt~;i;".if'td.,..&(,~t.:~q\.l~ '~,m,c;Aot\e~ef$tivame,l
tE! 0 Q~dt11r;ds·tr~,dor- k)l"oi:Leffi@l':.al €il~t~ suhg;tt.t-u!<t,,· ptillQ ttkQlB~ d~ C9~

f.~ttlnçfj{·<to

\) caráte!' m(i;u.o(lr~:tlç(l$~t~ t:(t·tHi~ent~~Kq~,~ &.~t~ p.ar'~~~'t"!:t" Aidc ao he-
rança. ~ai$: ti.:í.~~~~~~<it~ ~P"'-::;{;~_~{'tl'j,tcrli.)r~B~~~ $ilH11.U!S!'!Hl\.~ p,')l.••t~t;o da

o per!odo 'i~~ ~~ (t~ê;l:ii.'1.'t. à l?rQt~l~$.çãe {~~rll;t~bl~,c;-~ :fei 1ndtacutlv&.l"":,,,
'" '"ment~ t&To%"a.t;,t;lao {;"-Ít'g,i.~eti.tod~ SOÇ:!AHi~tl~., €<'l!i()~...:t:."i<~. f~~h(1tx'a~í'tit1-

c'iÜt1i aia 1J,1Ht~~~l,~t':t&~. bastante c:fti~tlf.~t~,$ciQ ~~.~ hajre ~Q;M~(l.$b'ii()ª COICO

Qu.,e,ttto â rGd,",f;1.A".~ãc do ~1,)~c~it:Q :la 1:1d.~rt1n'6<;1\·.n;'o t~!15' E-i';)d~ f~ar W'lMil

. ~e~o ~4J;l"f-1lt(i, Q t:-\Y~U1Çl;:' t®~nQli-te-.iíHJj t; ,*,~.n~e~.(;li~i~>~;'0'~Rv~1:l.&v~1l2d~ ru.a
~' ,.•.. --

••
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De um ~equeno levantamento que realizamos em junho de 1968, em qu~
~ta $ seis emprêsas paulistas de mais de cinqÜenta empregados .,
obtiTemos os seguintes dados:

1. Capital aberto •••••••••••••••

, 2. Departamentalização segúndo
crit~rios racionais *••••••••

l-~anualde ~:r:~aniz~ç~<?,~~!' ••••
4. arçamento ••••••••••••••••••••. . .
5~ Financiamento ••••••••••••••••
~. An~lise Finárióéirá':'ÉnlJ?rêgóde

!ndices ••••••••••••••••••••••
1. Atividádé Mér6adoi5giéá'Plane~

jada ••••••~~~~~~!~~~!~~!•••••
C. ~ropaganda •••••••••••••••••••

•
9. Departamento de Propaganda •••

na-
10

24

17
24

14

%-
22

69
35

76

61

52

37

52
25

• N~A. nc 1:
. .••......... ---------------------------------------------------------.~--._.-----

Foram visitadas as seguintes emprêsas: Isofi1 S.A., Ind~s
trias Reunidas Carbex S.A., Cia. Cimento Portland Ita~ s/A,
Instituto Diet~tico Infantil, Somex - Ind.de Madeiras Ex-
celsior, 'Industria Eletro-Mecânica "Linsa", Prod.Qu{micos
Ciba S.A., Cia.Léco de Produtos Aliment{cios, Frigór!fico
Três Passos Ltda., Calçados Rinus, Mecano Fabril S.Á., Fi~
ção eConf. Assunçãó e Cofita, Brasitex Polimer Ind.Qu!mi-
cás'S.A., Manap S.A. Manuf. Nac. de plásticos, Tecidós Lirá
S.A~t Bravox S.A. Ind; e Com. Eletrônico, Orniex S.A., Org.
Nac. de Imp. e Export. Cerâmica são Caetano, Meta1gráfica
Canco S.A., Rúbrasil - Ind.Art. de Borracha Ltda., 'Kódak
Brasileira Com. e Industria, Indústria J.B.Duarte S.A.~ -
Produtos El~tricos Elektron S.A., Lanif{cio Record S.A.,
Industriá éhocolate Lacta S.A., Império, Caterpillar do
Brasil S.A., Elnabra S/A Eletr.Nac.Brasileira, Serfer -
Serviços Ferroviários, Cia. Paulista de Fertilizantes,Cia.
Cervejaria Caracu, Henkel do Brasil S.A. Ind.Qu!micas. -
Socil'pr5-pecuària S.A., Inds. de Bebidas Mi1ani, Ultraf&r
til S.A., Manufatura Luna S/A., Cia. Brasileira de Concre~
tó éentrif~gado Hume; Fundição Brasil S/A., Metal'Leve S/A
Ind. e Comercio, D.F. Vasconcelos, Ely Li11y Ltda.,·Ind~s-
trias Brasileiras Reunidas Philips, Cia. Ind1. Cia1.Brasi-
leira de Produtos Alimentícios, Cia. Agrícola Santa Sofia,
Cia. Construtora Centenàrio
Por departamentalização, -eegundc crit~rios racionais enten
demos aquela realizada dentro das orientações te~ricas dã
administração, ou seja~ departamentalização por territ6rio,
produto, processo, etc.
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Embora a representatividade dêsses dados possa ser questionada, inúm~
ras ponderações podem ser feitas:

,nesnecess~rio 'seria dizer que o emprêgo de uma técnologia mais moder-.. na contribui para o aumento da racionalidade característica da emprê••
sa moderna, uma vez qye a adequação dos meios aoS fins se processa de
maneira mais perfeita.

,.'

Atrav~s do mecanismo de substituição de importações ocorreu uma gran-·
de renovação de recursos materiais empregados na indústria brasileira.

,. t , •. -Alem disso e preciso lembrar que, paralelamente a importaçao de equi-
pament0s. deu-se uma importação de "know-how" que não pode ser subes..•
timada. Do papel da tecnologia moderna, como agente de racionalização
das sociedades tradicionais, tratou com clareza o Prof. Carlos Osmar
Bertero, na Esoola de Administração de Emprêsas de são Paulo, em con-
fer~ncia intitulada liA Teoria das Organizações e o Subdesenvolvimen-
to".

~ AEntrc~~tot nuo podemos dei~ar de mencionar que a empresa brasileira
experimentou uma ineíiciênciagenerulizada nos primeiros anos da d~ca-da dos anos sessenta ••·Se recordarmos que na essência do ato eficiente
est5.a ma.::imizaçãode resultados em função da minimização de esforços
e se levarmos em conta o fato de que um dos fenômenos econômicos mais
graves que enfrentamos ~ a·cha~~da inflação de custos, a idéia 4a in~
ficiência torna~se patente.

Essa conclusão nos parece perfeitamente adequada, uma vez que a mini-
mização de esforços para a maximização de resultados se expressa ao
n!vel <ioeconômico como a minimização de custos para a maximização de
lucros. A outros n!veis, a relação se expressa de·outras formas, sen-
do a minimizaçã0 da dor para a maximização do prazer uma citação bas-
tante conhecida.
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Existem duas causas básicas para a inflaçã'J de custos e as duas refle
tem ineficiência. A primeira refere-se a or-gand aaç áo empr eeàr í.a e im-
plica em duplicação de esforços t utilizaçe.o desnecessária de energia,
materiais auxiliares, etc ••• A segunda se refere à crescente capacid~
de ociosa, surgida principalmente em função do esgotamento do proces-
so de substituição de 'importações e do emprêgo de tecnologia inadequ~
da.

, A • tPodemos, porem, afirmar que a crise econom~ca, pela qual passou o pa~s
nos últimos anos, levou·a uma economia maior de recursos ef portanto,
à sua melhor utilizaçã~.

Quanto ao caráter permanente da emprêsa brasileira do século XX, pou-
ca coisa se poderá dizer. ~ poss1vel que num pals nôvo como o nossoron
da haja lugar pa~a muita espcvulação, que a busca do lucro ainda pos-
sua muito de aventureira., porém inquestionável é a existência de uma

_indústria integrada, produzindo uma ampla gama de bens de produção" e
de consumo. Esta indústria, organizada de acôrdo com unã.dades permancE,
tes, .caracteriza bem. a orientação de nossas atividades empresariaisc

y

No que se refere à quantifi.cação de dados, o número crescente de em-
,... A • t •pr.esas que utdLd zam do pr-oc eaacmen't o eletron~co, bem como de Lndã cea

_. de tÔda ordem para seu contrôle aã.idnistrativo, parece ser uma demon§.
tração clara de nossas tendências. Evidentemente, porém, seria temerá
rio inferir que uma caracter!stica da emprêsa brasileira seja a quan-
tificação. Fazendo isto, estarramos tomando a tendência pela realida-
de.

A preocupação com o Indice de retôrno sÔbre o invcstiment~ decorre do
amadurecimento da atividade empresarial e se confunde com a busca·peE,- ,manente de um lucro sempre crescentq. No Brasil, a preocupaçao e no-
va porque nôvo é também o processo de modernização por que passa a
nossa sociedade.
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Quanto .& caract0r!DticA.C COa0 o .~t&b.lecizento ex:e:lus1Yo • o t1"abtl.-

lho assAliU...•1:~,clof ent~ndq08 1aútil a ü.l.t.nci.... Apeaasom certos
e.tôro8 ar·tez.!U\tUs pel"S8110C6t1.' earaeten13tieas de UIUt, t.... utt;r1o;r i
do •• t&bel~eiafJntc eXQlus1Y0 e dI} trahalho aseala.r1ado.

A raeto2lAllzação dOlJ proc~di.euto8 eontÁbettS tl"ueprece no Brlol~11 p!'!.

la difusão da•• "quinas e dos aiBte~arJ ltocl.ernotl do ccu:\tab111zaçio ••

iN .q;. #I; L.-
A orien,taçac para o. i1f:l"cad.o a lI&d1d& que a eoncorl"el1c1a Se! tox<l'!.",·wd •.t3
aolrrada~ TAl p&lJsUdo por UB prccfiu80 de ref:1J1al!luanto que se tI~ad.Uz.

ao esfôrço que' 8e 1rd.c1~alla pesquis~\ merc.-dológ1ca, pr.os8ogala~ç tiO

plan~jueJl:t.o do produ. to e aff. corc~ :t..4l propaSQda.

'Li longe o teapo emque foi tOEada COa0 e1nal de grande ca.pacidade .••
•• preaarial. 8. idéia dA produçã.o de {:Al~~e"ld~ tuaa eô côr. A.época. é de d1
versitica.Ç30 o d.1t'ereaciaçio ee tocit'.Hi 6~ nívels •.

.A.pr~eupação com li ôrig-J.nalldAG8 t:om~çAno próprio planejamento 40
produto, quan.do ~.a leg1i~ d.. 90geu.heirost eet.taa~d.Geabisitas. etc..,-' .conjugam {H~~Crr;Os ~rt.;. $.. ~it"1#.;;..g.o ;!e; n,~ h~ de COBStUIO AOVO •• todca .....
" Ga»t1doliS" que de ~lgt~1!!t$.tom•. otet'~ça uma vutag •• diferencial era

r.l(i~i',) 3Qe di>i:laiã. ll&j, ol"ientQç;'Q prossegue DO laD~ue31t(1do produ-
to. <iuando $~()t'ilH;~ ~~ tMI't.l~oS\dosaa C(íUlpanhiUJ proJliod.oDa1S9 que pred.su.

ser aeapre novas. qu~ precisas ser-utilizadas de forma oricinal dos
r.curao., da coJ1t~i.'tiea.ç;'ode &!U~t aão lovadae $ cabo.. Ev.fill, da pró-
dução até o consu.m1dél"ti a orienta~.io lIorcaclológica está a f'r6nte dlir.3

preocup&qões doa.Mpres'r1oa G adsin1stradores prof1ssioDAia40

.-

A divisÃo do trabalho Raia ampla é a utl11&ação crescente de maq~~.~
ria 6âo outras C2r&cteristlcaa da emprêea bra$ile1ra do Aoeao taapo t

coa0 deoorrência da i.porta~io de "know-bow". GrAudos restr1çõe. v~
ao elltanto, sondo toita5 à utilização excesGiva de uqulW1a nua .•.
pai. q,ue al'. de cereJlt.". capital é dotado 4.. gtandes contingent6.
de aã~-d.-obra. No ontanto. a eOAyorsibi114ade do tatôr capital ••
fatôr trabalho d.p.llde •• 1to do .~to:r iudustl'la1t variando deaele o.
C&808 de iapoasibillda4. 4. eubatituição até a posa1bil1dade total.

tara a .apeci&ll~ação tê. eontribu!do tôdaa as escolas suporiores d$
41to n! .,01 q"e te.08~» Bruil e .8peeial.lIl.l1h~aquela.s aais 4iretaaa,a. ~ - ~ .te ligadas •. acl~ln:ta'h'a9~()t qU5 t<elJ! procurado dar a seue aluao3 uu

ror.ação que 08 l~ve a participar 40 deeon.volv:lmento COIIO oraan1zado-
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~es conscientes e capazes dos fatôres da produção.

Heste particular, mesmo sob o risco de sermos influenciados pelo ambien-
te que nos envolve e para o qual dirigimos os nossos esforços, não pode-
~!amos dei~ar de nos referir ao trabalho que vem sendo realizado pela E~
cola de AWlinistração de Emprêsas de são Paulo da Fundação Getúlio Var
gas. Embora sua história seja ainda cu~tat seus resultados j~ são sufi-
cientemente conhecidos e tudo leva a crer que êsse estabelecimento cont!, ~ •.. ,nuara a alJerfeiçoar os seus metodos de ensino, na constante adequaçao as
mudanças ambientais que a têm caracterizado.

A burocratizaç~o da emprêsa brasileira. no que se refere espec!ficamente
nos aspee bos formais~ impessoai13 e de profissionalização de executivos,
merece ainda-muita pesquisa e muitos ensaios. No que se refere á profis-
sionalização do administrador de pessoal há um interessante trabalho do
pro!. CarloS Jos~ Malferrari, que a partir da análise de dados prim~rios,
concluiu que embora exista uma preocupação do homem de pessoal no senti-
do da profissionalização, esta ~ ainda incipiente (29).Mario Wagner -
Vieira da Cunha estudou exaustiv~ilente o processo de burocratização de
uma de noSSaS emprêsas. Outros trabalhos do gênero serão necessários pa-
ra que possamos compreender melhor tal processo, por~m os já existentes,
incluindo a obra de Fernando Henrique Cardoso e alguns escritos e pesqu!
Sas realizados por outros professôrcs da EAESP, sugerem certa rapidez na
transformação das emprêsas brasileiras do tipo familiar ao tipo burocrá-
tico (30/31/32/33).

A difusão e o crescimento das sociedades anônimas podem tamb~m ser obse~
vados como características do nosso desenvolvimento. Não fugimos à regra
neste particular. Menos evidente, porém, é a tendên~-aàredefinição do p~
pel da liderança em nOssas organizações utilitárias. Parece que tal ten-
dência ainda não tem condições de surgir em nosso meio, talvez porque a
especi~lização não tenha assumido as proporções que assumiu em
sociedades mais avançadas. Tudo leva a crer, porém, a julgar por aquêles
exemplos t qt..'D (Jll 'brovo assistiremos ao surgimento de tal tendência.

(29) HALJJ'ERTIA!Ü,·CARtOS JOst - "Funções e Posição da Administração de
Pessoal", R.A.E., nQ 6, FGV, jan/março, 1963.

(30) BRESSER PEREIRA, LUIZ·CÁRtÓS - "Origens ttnioas e Sociais do Em-
presário Paulista", R.A.E., nº 11, FGV, junho, 1964.

(31) LEITE CORDEIRO, LAERTE -RIBEIRO DE CARVALHO, ARY - BRESSER PE-
REIRA, LUIZ CARLOS _ "Administração Geral e Relações Industriais
na pequena emprêsa brasileirall, FGV, Rio de Janeiro, 1968.

(32) VIEIRA DA CUNHA! MARIO WAGNER' - "A Burocratização das Emprêsas
Industriaisll, Sao Paulo, 1951.

(33) CARDOSO, FERNANDO HENRIQUE -- "Empresár:i.oIndustrial e Desenvolvi
mento Econômico no Brasil", Difusão Européia do Livro, 1964. -
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A própria decisão de industrialização está inserida em tal yrocesso e
a busca da maior racionalidade ~ o seu term~metro.

Os pa!ses que adotam a filosofia industrial, a despeito da orientação
1deol~gica, optam por t~da uma s~rie de transformações de natureza s~
oial que se chocam fortemente com as formas de comportam~nto cristal!
zadas durante a vigência de culturas pr~-industriais. (34)

.'
(
Durante muitas dezenas de anos as emprêsas industriais no Brasil e na
Arn'rica Latina desempenharam, um papel secundário, e conseqUentemente,

I nenhuma atenção especial foi dedicada à sua produtividade. As organi-
\ zações predominantes baseaV8t:l-se no tipo de poder tamb~rnpr-edoraânant e,
\ Durante todo êsse tempo a autoridade patrimonial dominava.tranquilame~
\te e estendia seu dom:1nio à atividade industrial nascente.

t a época.dos magnatasq:~ dirigem suas emprêsas através dos homena de
confiança. t a ~poca de alguns homens cujos nomes tornaram-se em ce,!:
to sentido, quase sagrados.

A desconfiança na aplicação de métodos e técnicas racionais de aô.mini~
tração, conseqüência do tipo de poder predominante na sociedade pré.
-industrial, representou, portanto, uma enorme barreira y~r~ a moder-
nização das emprêsas brasileiras.

A

f Podemos imaginar que o estabelecimento de empresas estrangeiras no
Brasil e nos demais pa:1seslatino-americanos tenha trazido tWl nôvo im
pulso à racionalização. Por~m, não se deve esquecer que a influência
estrangeira, seja através dos empresários latino-americanos ~uase se~
pro inclinados à simples importação de tecnologia, seja atravós da
sombra da emprêsa internacional, levam a um tipo de organização de .r~

\\,curso, que nem sempre é a mais adequada ao pa:1s..~

~ I Em nosso caso, a industrialização tem sido feita com a utilização má.
( xima de equipamentos de alto valor e com a utilização m!nir.lado recuA:
I sos humanos, tal fato, embora constitua uma caracter!stica do tipo de

I \ industrialização que se vem realizando em nosso séculO, signifioa uma
\ organização anti-econ~mica de recursos, com desperd!cio do abundante

,-

,I e abuso do esoasso.
I

Segue portanto, que embora a modernização constitua uma realidade, há
todo um processo de adaptação ao ambiente brasileiro, a esperar por

,.,nossas empresas •.

(54) VALLE DA SILVA, LUIZ FELIPPE - "OrganizaçÕês Representativas da
Hão-de-obra Industrial", pg. 4, cap, VII do livro "AdiJinistração
de Recursos Humanos", FGV, 1964.
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