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Resumo: Trata da separaçao entre propriedade aClonarla e
controle administrativo no Brasil. Parte do exame da rela
ção mais geral entre capital industrial e capital financei
ro, para demonstrar a dependência recíproca entre
tas e administração. Depois, considerando o caráter

acionis
subde

senvolvido do capitalismo brasileiro, discute a especifici
da de da estrutura acionária e a superposição dos pap~is de
administrador e proprietário no país.

Palavras-Chaves: Propriedade - Controle Gerencial - Brasil~
Capital Industrial - Capital Financeiro - Empresas - Ba~1
cos - Administração - etc... .



INDICE

PÁG.
I - CONTROLE E PROPRIEDADE: O EXAME DA CONTROvERSIA

1- Introdução 10
2- Capitalismo e Sociedade Industrial 10
3- A Interpretação de Marx
4- A Obra de Berle & Means

15
19

4.1- O Sistema de Corporações 19
4.2- As Formas de Controle 22

5- Hilferding e a Teorização do Capital Financeiro 26
6- Os Autores Contemporâneos 30

11 - ASPECTOS TEdRICOS DA RELAÇÃO ENTRE CAPITAL FINANCEIRO
E INDUSTRIAL
1- Introdução Metodo16gica 47
2- Capital Industrial e Capital Financeiro 50
3- A política de Dividendos 54

111 - INDUSTRIALIZAÇÃO E FINANCIAMENTO NO CAPITALISMO BRASI
LEIRO
1- Introdução 69
2- O Capitalismo Tardio e a Industrialização Retard~

tária 69
3- Financiamento de Investimentos Produtivos na Indus

trialização Pesada 88
4- A Bolsa de Valores e o Padrão de Financiamento das

Empresas 99

IV - ADMINISTRAÇAO E PROPRIEDADE ACIONÁRIA
1- Introdução 107
2- A Profissionalização Administrativa 0········ 108
3- Controle Acionário das Empresas no Brasil 116
4- Conclusão: Propriedade Acionária e Controle Geren

cial no Caso Brasileiro ·. 122
4.1- O Resultado Hist6rico 125
4.2- As Perspectivas de Evolução .............•.... 131



AGRADECIMENTOS

Ao Professor Gerald Dinu Reiss tenho o dêbito de ter
sido o orientador do desenvolvimento desse trabalho. Suas suge!
tões e cri~icas foram de graride valia, razão pela qual quero re
gistrar de público o meu agradecimento.

Aos professores Luiz Carlos Bresser Pereira e Yoshia
ki Nakano, que ao examInarem o projeto que deu origem ao presen
te estudo, contribuiram grandemente com suas apreciações, levan
do-me a repensi-lo de uma maneira mais ampla.

Quero agradecer ainda aos professores do Mestrado em
Economia de Empresas da EAESP/FGV, em particular a Josê Antonio
Martins, Roberto M. Perosa Jr. e Esdras Borges Costa, tanto p~
10 convivio em sala de aula, como pelas discussões realizadas,
que em muito contribuiram para minha fo~mação.

Aos colegas do programa de mestrado e doutorado da
EAESP/FGV sou grato pelo proveitoso e estimulante ambiente aca
d~mico, em especial a Josê Nivaldo Gomes Cordeiro, Walter B~
lick, Tinia Lim~ira, Ronaldo Marg~ni Marques, Luiz Eduardo
Potsch, Josê Matheus Y. Perosa, Josê Mircio Rego, Luiz Alberto
Hanns e Marcon Alban Suarez, com quem tive o prazer de conviver
de maneira mais próxima.

Devo destacar de maneira especial Luiz Eduardo Potsch
e Josê Nivaldo Gomes Cordeiro, cuja conviv~ncia na FIAM foi um
grande estimulo para a conclusão deste trabalho.



Agradeço, também, a Pedro Cezar Dutra Fonseca, pelas
nossas discuss6est hoje ji passados mais de dez anos, e que fo
ram praticamente o início da minha formação de economista. A J~
sé Luiz Vianna Moraes, Luiz Augusto Faria, José Walter Vasquez
Filho, Jorge Backes, Nilton Pinho, Jairo Botelho, Roger M.
Keller, Flivio Fligenspan e tantos outro~ com .quem na FCE;UFRGS
tanto aprendi.

A Silene Freitas pela datilografia final.

Finalmente; à Cliudia cujo estímulo e afeto
nharam cada passo da realização dês~e trabalho.

acomp~



APRESENTAÇAO

o presente trabalho pretende realizar um estudo, de
caráter preliminar, numa área ainda pouco explorada, tanto por
pesquisas de campo como por ensaios interpretativos, sobre a re
lação entre controle e propriedade acionária das empresas no
Brasil. Excetuando~se as obras pioneiras de Fernando Henrique
Cardoso e Luiz Carlos Bresser Pereira, pouco se tem escrito so
bre este tema.

Para atingir o objetivo proposto, o estudo se divide
em duas grandes pa~tes. A primeira, dis~ute as características
mais gerais da relação entre controle e propriedade, envolvendo
os dois primeiros capítulos. A segunda parte discute o desenvol
vimento desta relação -no caso brasileiro, correspondendo ao ter
ceiro e quarto capítulos.

Sobre a primeira parte pode-se dizer, ainda, que co
menta os principais autores, Berle & Mearis, Maix, Hilferding, e
os contempor~neos, que escrevera~ sobre gestão e propriedade
acionária, partindo dar para apresentar esta questão como resu!
tado da distinção entre capital-ativo e capital-propriedade, de
sua unidade e contradições.

A segunda parte discute, brevemente, a industrializa
çao e .0 sistema financeiro que emergiram com a constituição do
modo de produção capitalista no Brasil, e o caráter inconcluso
deste. V~-se,então, como evoluiu o padrão de financiamento das
empresas e a pouca import~ncia que a bolsa de valores teve nes
te processo.

No Gltimo capítulo, o tema € a relação entre ~dminis
tração e propriedade acionária em nosso país. Inicialmente. são
discutido~ de forma separada, o desenvolvimento administrativo
e a estrutura de propriedade, para chegar no final i relação e~
tre eles. Neste sentido, é que se prescinde de um capítulo for



mal para as conclusões, já que a conclusão do quarto capítulo
também apresenta os resultados do trabalho como um todo, pois
é a unidade das características mais gerais apresentadas na pri
meira parte e do quadro sobre o desenvolvimento capitalista,rnais
específico, discutido na segunda parte.



CAPITULO I - CONTROLE E PROPRIEDADE: O EXAME DA CONTROV8RSIA
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1 - INTRODUÇÃO

Os temas polêmicos em ciências' humanas, até nos seus
contatos mais imediatos, nos revelam a relação existente entre
conhecimento e posicionamento ideológico diante da realidade.

Quando discutimos a distinção existente entre controle
e propriedade de empresas capitalistas, necessariamente teremos
de levar em consideração construções teóricas, cuj o contraste vai
da diferença ao antagonismo.

Para realizar tal exposição nos limites deste trabalh~
o caminho escolhido foi partir de algumas obras que consideramos
como "clássicas", colocando suas principais idéias sobre o tema.

Entendemos como 'obras fundamentais as seguintes: "A
derna Sociedade An6nima e a Propriedad~Privada,,(l) de Berle
Means; "O Capital Financeiro,,(2) de Hilferding; e o volume 2
tomo 111 de "O Capital,,(3) de Marx.

Mo
e

do

O seguimento deste caminho nos leva a apreciar, també~
alguns estudos mais recentes, que permitem traçar um panorama
das principais linhas de interpretação hoje existentes.

2 - CAPITALISMO E SOCIEDADE INDUSTRfAL

Para melhor estabelecer um quadro que nos permita dis
tinguir as principais tendências de interpretação sobre o probl~
ma estudado, necessitamos, pelo menos, delinear concepções sobre
a moderna sociedade industrial. Os escritos sobre este tema p~
dem ser agrupados, de acordo com sua posição, em dois grandes
grupos. De um lado, os marxistas que vêem esta sociedade como ca

(1) BERLE, Adolf & MEANS, Gardiner. The Modem Corporation and Private Pro
perty. New York, Harcourt, Brace & World Inc., 1968

(2) HILFERDING, Rudolf. El Capital Financiero. Madri, Ed. Tecnos, 1963.
(3) MARX, Karl. O Capital. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1975, t.3,

vo l , 5.
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pitalista, um modo de produção historicamente determinado, marc~
do por uma divisão em classes sociais antagônicas. As contradi
ções internas deste modo de produção tendem a se aguçar com seu
desenvolvimento e, portanto, levá-lo à destruição. Os marxistas
pretendem que seu posicionamento seja ao mesmo tempo pós-capit~
lista e anti-capitalista. E pós-capitalista, pois ao examinar as
tendências de desenvolvimento do sistema o vêem como um momento
na história da humanidade. E anti-capitalista, pois se colocam
no conflito entre capital e trabalho em que identificam o princi
pal conflito desta sociedade, ao lado. da classe trabalhadora, o
sujeito da superação do capitalismo em seu modo de ver. Aqui, a
posição ideológica ~ conscientemente a~sumida, pois a teoria so
bre o capitalismo ~ considerada como conhecimento, que ~ patri
mônio de uma dete~minada classe social. E forma de auto-conheci
mento deste sujeito coletivo e, portanto, instrumento de sua lu
ta por emancipação.

Entretanto, isto nao implica em uma aceitação de um re
lativismo epistemológico, onde teríamos "verdades" diferentes de
acordo com a vinculação social de cada teoria. Ideologia e . -Clen
cia se reconciliam a nível da determinação das potencialidades de
conhecimento de uma dada realidade. Desta forma, uma visão pos-
capitalista e não comprometida com a defesa da ordem existente,
potencialmente, p oss i.b'i l.á t aria uma visão crítica mais profunda
desta sociedadei pois poderia entender-lhe a estrutura em função
de suas tendências de desenvolvimento (e destruiç~o), sem empec!
lhos a respeito das conseqUências de suas descobertas.

Esta poslçao levou muitas vezes a um triunfalismo fá
cil, onde teorias eram legitimadas a priori, portanto levadas a
um teste de verificação de validade baseado em uma tautologia.

Por outro lado, temos a teoria da sociedade industrial.
que reune in~erpretações diversas, mas que tem como traço comum
o entendimento que "0 principal contraste no mundo moderno ~ aqu~
le entre as sociedades agrárias tradicionais e as sociedades ur
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banas industriais.,,(4)

Como poderemos ver mais adiante, diversos autores en
tre os seguidores de Berlee Means compartilham desta visão.

A teoria da sociedade industrial vê a distinção entre
esta sociedade ~ a tradicional, c6mo uma diferença entre graus
de desenvolvimento.

Rostow(5) ~ um autor que sistematizou o processo de d!
senvolvimento da sociedade tradicional à industrial. Ele divide
este processo em cinco etapas:

- A sociedade tradicional
- As pr~-condições do "take-off"
- O "take-off"
- O caminho para a maturidade
- A era do consumo de massas

A sociedade tradicional ~ caracterizada por uma função
de produção limitada, que se reflete em virios aspectos. Um de
les ~ a incapacidade de tornar o desenvolvimento da tecnologia
um fluxo constante. Isto não implica afirmar a inexistência de
criatividade nestas sociedades, mas apenas que esta não reverte
em um processo constante de desenvolvimento tecno16gico.

A função de produção limitada implicava também em man
ter a maior parte da força de trabalho da sociedade na agricult~
ra.

Esta sociedade possui uma estrutura social extremamen
te hierirquica, onde a mobilidade social ~ praticamente inexis

(4) SCOTT, J6hn. Corporations, Classes and Capita1ism. Londres, Hutchison Uni
versity Library, 1979, p. 17.

(5) ROSTOW, Walt Whitman. The Process of Economic Growth. New York, Norton &
Company, 1962, p. 307-3 1.
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tente, e o poder político tende a concentrar-se nas mãos dos pr~
prietários de terras.

A Europa Ocidental é o primeiro lugar onde se formam as
condições para o "take-off". Vários fatores podem explicar este
fato. E lá que a tecnologia agrícola evolui de forma mais abruE
ta, há uma expansao de mercados com o' aumento do com~rcio entre
as cidades e com o Oriente. Al ém disso, a disputa entre as na
ções por co15nicas impulsiona o desenvolvimento do conhecimento
t~~nico-científico para permitir navegações de longo curso.

Tecnicam~nte pode-se dizer que as pré-condições para a
industrialização exigem mudanças radicais em tr~s setores:

1- Constituição de um Capi tal Social Básico, principalmente no se
tor de transportes;

2- Revolução tecnológica na agricultura;

3- Expansão das exportações, para permitir o financiamento das im
portações, e quando foi possível,. importação de capital.

Quanto às condições nao ec onómi cas para o "take-off"
sao as seguintes:

1- Existência de um Estado Nacional;

2- Desejo dos agricultores de aceitar inovações tecnológicas;

3- Liberdade de iniciativa para os industriais.

Existindo estas condições, normalmente um limitado gr~
po de setores industriais tem um crescimento muito rápido, lide
rando assim a arrancada para o desenvolvimento. Os setores que l~
deram o "take-off" variam de país para país. Temos, por exemplo,
na Inglaterra a ind~stria têxtil e nos Estados Unidos e R~ssia
as ferrovias.
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o crescimento originado apos o salto ~ diferente do
desenvolvimento industrial anterior, pois está baseado na aplic~
ção de tecnologia moderna, e a taxa de investimento líquido pa~
sa a ser um valor de pelo menos 10% do PNB, o que permite a este
processo se tornar auto-suficiente.

A quarta etapa ~ o "caminho para a maturidade", que e~
t â intimamente ligada à etapa final, "a era do consumo de massa".
Característica básica destas etapas ~ 'a qualificação crescente
da força de trabalho, ou seja, a expansão dos "white-color". Es
tes assalariados, devido a sua maior capacidade t~cnica, eXlgem
um grau mais alto de remuneração. "Isto propicia uma democratiza
ção do consumo e permite um grande aumento na produção de bens
de consumo duráveis, surgindo daí a era do consumo de massas.

Esta visão e congruente com ade Bell(6). Ele tamb~m
coloca como característica da sociedade pós-industrial a proemi
nência de uma classe profissional e t~cnica. Acrescenta, tamb~m,
que o desenvolvimento da tecnologia tendi a deslocar a força de
trabalho para o setor de serviços.

o caminho evolutivo descrito acima nos permite, devido
ao seu caráter paradigmático, deliriear mais facilmente
dos pressupostos da teoria da sociedade industrial.

alguns

o primeiro aspecto a considerar ~ o caráter assumidop~
los conflitos sociais. Estes não tem um caráter antag6nico. São
de dois tipos os principais conflitos s6cio-econ6micos enfocados
por esta teoria. O primeiro deles ~ a contradi ação existente na
sociedade tradicional entre proprietários da terra, interessados
na manutenção do "status-quo" e as forças industria1izantes, g~
ralmente setores da classe média empresarial, e dependendo do
país (por exemplo o Japão), setores de burocracia estatal. Este

(6) BELL, Daniel. O Advento da Sociedade Pós-Industrial.Madri, Alianza Edi
torial, 1976.
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choque de interesses se resolve com a incorporação dos estratos
tradicionais ao processo de desenvolvimento. O outro conflito e
aquele entre assalariados e empresários, uma luta distributiva
que é especialmente aguda no início da industrialização. Mas, a
medida que a antiga classe de assalariados (trabalhadores nao
qualificados) é substituída pelos novos técnicos, categoria mais
bem remunerada, a disputa t ende a esmae cer .

Por isso é possível i teoria da sociedade industrial
entender o desenvolvimento econômico como um processo evolutivo,
onde o aperfeiçoamento se sobrepõe i ruptura. Neste processo, o
desenvolvimento tecnológico joga um papel preponderante, e os
seus frutos tendem a fluir pela sociedade como um todo.

Ideologicamente, é claro, o capitalismo se- identifica
como a forma mais eficiente de sociedade industrial e, portanto,
a manutenção e desenvolvimento deste sistema são associados ao
crescimento do bem-estar social.

Outro viés de interpretações se refere ao entendimento
das relações de produção existentes na sociedade industrial, co
mo determinadas fundamentalmente por necessidades tecnológicas,
colocando-se em segundo plano as relações de poder. Leva a sube~
timar as diferenças entre sistemas sociais com uma base tecnoló
gica semelhante e a um ceticismo ,quant6 i possíveis mud~nças nas
formas de organização da produção hoje existentes.

Baseado no que vimos acima, se c6nclui pelo caráter
conservador desta teoria, pelo menos no que se refere aos funda
mentos básicos dos sistemas atuais, notadamente do
desenvolvido.

capitalismo

3 - A INTERPRETAÇAO DE MARX

Marx referencia-se a nível teórico na economla polít~
ca clássica, da qual Smith e Ricardo são os maiores representa~
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tes(7). A economia política clâssica, ao contrârio da ciência eco
n6mica surgida posteriormente (corno a escola neo-clâssica), ao
analisar a atividade econ6mica, estâ preocupada em entendê-la
basicamente corno resultado de relações sociais entre produtores,
e por conseguinte, da estrutura de classes da sociedade.

Desta forma, os conceitos de "valor", "capital", entre
outros, são construídos a partir da compreensao destas relações.

Ao discutirmos as concepçoes de Marx sobre o controle
e propriedade nas empresas capitalistas, partiremos jâ da compr~
ensão daqueles conceitos, corno foram desenvolvidos no torno I de
"O Capital".

O primeiro ponto a ser esclarecido é que Marx nao tra
tou da separação entre controle e propriedade, enquanto tal. Ele
parte da distinção entre as diversas formas de capital: indus
trial, mercantil (que se subdivide em comercial e financeiro) e
produtor de juros.

O capital industrial compreende o ciclo total do cap~
tal, D - M ... P ...M' - D', com as duas fases da circulação, com
pra de insumos (D-M) e venda da mercadorii produzida (M'-D') e a
fase de produção (...P ... }.

O capital mercantil é fruto da especialização de fun
çoes que estão contidas no capital industrial, com o intuito de
gerar economias de escala(8). O capital tomercial é fruto da es
pecialização na ârea da circulação de mercadorias, e o capital
financeiro diz respeito ao comércio de dinheiro, "O comércio de
dinheiro na forma pura, que consideramos aqui, isto é, separado'
do crédito, só tem portanto que ver com a técnica relativa a um

(7) Quando enfatizamos características comuns destes autores, não esquecemos
as divergências que os separam, mas que não são objeto de nosso estudo.
Veja-se Marx, Karl. O Capital, t. 3, v. 5 (K daqui para a frente), capít~
los XVI - O Capital Comercial, XIX - O Capital Financeiro.

(8)
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aspecto da circulação das mercadorias, a saber, com ~ circulação
do dinheiro e com as diversas funções que daí derivam,,(9). Como
exemplo de funções do capital financeiro, são citados os cheques
e letras, que diminuem a necessidade de dinheiro para efetuar o
processo de circulação de mercadorias.

Por fim, o capital produtor de juros, onde - .o proprlo
capital vira mercadoria. Capital no sentido aqui utilizado é va
lor que se expande. "~ dinheiro p.r oduz indo lucro '.isto é, cap ac í

tando o capitalista a extrair dos trabalhadores determinada qua~
tidade de trabalho não pago C...) e dela apropriar-se,,(10). Por
tanto, quando o capital torna-se mercàdori~, a utilidade desta
mercadoria é sua capacidade de produzir lucro. Ora, considerando
se o lucro potencial que determinado capital pode produzir, o
pagamento pela cessão desta mercadoria é uma parte do lucro efe
tivamente realizado, que são os juros.

Chama a atenção também para a relação entre
ta e prestatário, diferente daquela entre comprador e

prestami~
vendedor.

"Emprestar é tomar emprestado em vez de comprar e vender: essa
diferença surge da natureza específica da mercadoria, o capi
tal."Cll) Pois, neste caso, "A soma de valor, o dinheiro, e cedi
da sem contraprestação equivalente e restituída após certo prazo.
O prestamista continua sendo proprietário do mesmo valor, embora
este passe de suas maos para as do prestatário." (12)

Aqui, a mesma quantia é investida duas vezes, entretan
to ela so funciona como capital nas mãos do prestatário.A divi
são do lucro obtido pelo emprego do capital é que permite à mes
ma quantia funcionar como capital para os dois, pois, consider~
do do ponto de vista da economia como um todo, houve apenas um
movimento produtivo com geração de exceden~e econ6mico, mas que

(9) MARX, Karl. K.,p. 37l.
(10) MARX, Karl. K.,p. 392.
(11) MARX, Karl. K.,p. 408.
(12) tv1ARX, Karl. K.,p. 407.
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dividido entre prestamista e prestatáio faz com que o mesmo di
nheiro funcione como capital para ambos os agentes.

A diferença que se origina da divisão do lucro bruto,
divisão quantitativa, se torna divisão qualitativa. A parcela do
prestamista se torna juro, e a do prestatário, lucro de empres!
rio. A repartição ocorre entre um capitalista financeiro, que só
empresta o capital, e um capitalista produtivo que o investe.· Por
tanto, é ao capitalista financeiro, "A este é pago o juro, que
configura assim do lucro bruto a parte que cabe à nua propried!
de do capital. Por outro lado, apatece a parte do lucro destina
da ao capitalista ativo, o lucro de empresário, 'oriundo exclusi
vamente das operações ou funçõeS que efetua com o capital no pr~
cesso de reprodução, das funções especIficas que exerce de empr~
sário industrial ou comercial. O juro e para ele mesmo fruto da
propriedade do capital em si, fora do respectivo processo de re
produção C ••• ,,(13)

Chegamos, portanto, a separaçao ·entre propriedade do
capital, a qual corresponde o juro, e capital ativo, a quem cor
responde o lucro de empresário. E só desta maneira que se pode
compreender, em Marx, a distinção entre controle e propriedade nas
grandes empres~s. Ou seja, partindo da relação entre capital e
trabalho assalariado, entender o controle como uma autonomiza
ção relativa do capital ativo em relação ao capital propriedade.
Portanto, uma relação interna ao capital.

O passo seguinte, para situar na obra de Marx o tema
estudado, e uma revisão sobre sociedades an6nimas. Estas, sao
analisadas quando Marx examina o papel do crédit~ na produção C!
pitalista. Para ele, a sociedade an6nima é forma jurídica do "ca
pital social (capital de indivíduos diretamente associados) em
oposição ao capital privado.,,(14)

(13)MARX, Kar1. K., p. 431.
(14) MARX., Karl. K., p. 505.
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Esta si tuação leva à "transformação do capitalista real
mente ativo em mero dirigente, administrador do capital alheio,
e dos proprietários de capital em puros proprietários, simples
capitalistas financeiros. Mesmo quando os dividendos que recebem
englobam o juro e o lucro do empresáiio, isto ~, o· lucro total
(...), esse lucro total é percebido tão só na forma de juro, is
to é, como recompensa a propriedade do capital, a qual por com
pleto se separa da função no processo real de produção do mesmo
modo que essa função, na pessoa do dirigente, se dissocia da pr~
priedade do capital.I,(15) Esta forma que toma a relação entre a
propriedade e função do capital ~ a forma mais desenvolvida den
tro dos limites capitalistas, onde a propriedade privada estãdes
tituída de qualquer função no processo de produção, pois forma
mais desenvolvida é aquela onde a contradição interna se inten
sifica, agudizando a separação entre os aspectos opostos de um
determinado processo,.no caso, a função produtiva por um lado, e
a propriedade do capital, de outro.

Como Gltimo aspecto que gostaríamos ainda de salienta~
. .

há uma obs~rvaçãof~i~a por Maix, onde este constata a exist~n
cia de expedientes dos grandes acionistas para se beneficiaremna
distribuição dos dividendos, em relação ao conjunto dos acionis
tas. Como exemplo, ele cita os cargos de diretores apenas nomi
nais, que recebiam "salários" acima daqueles determinados no mer
cado, pela função de dirigente industrial.

4- A OBRA DE BERLE & MEANS

4.1- O SISTEMA DE CORPORAÇOES

A principal constatação que norteia o estudo de Berle
& Means (16) ~ a ruptura do "átomo da propriedade" em duas partes,

(15) MARX, Karl. K., p. 505.
(16) BERLE, Adolf & MEANS, Gardiner. The Modem Corporation and Private Pro

perty (M.C. daqui para a frente). New York, Harcourt, Brace & World Inc.,
1968.
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"nominal, ownership and the power formerly joined to it.,,(17)

A forma onde esta dissolução se realiza é a corporação
moderna, pois, embora no século XVIII as grandes companhias de- .comerCIO na Holanda fossem grosso modo "corporações", estas nao
chegaram a se tornar dominantes na indGstria; se restringindo ao
capital comercial.

Nos Estados Unidos, a corporaçao aparece inicialmente
em atividades que envolviam diretamente o interesse pGblico, co
mo construção de pontes, canais etc.

Antes da Guerra Civil na década de 1860, o fato mais
significativo para o desenvolvimento do sistema corporativo foi
a sua introdução nas ferrovias, "Railroad construction, involving
a heavy initial outlay of capital, almost necessitated recourse
to the corpora te form." (18) E após a Guerra Civi 1, a concorren
cia acirrada entre as estradas de ferro levou ã consolidação das
empresas ex is t en t es, tornando a forma de corporaçao amplamante d~
minante neste ramo.

-As corporaçoes so se tornam importantes nos outros ra
mos industriais, após o fim da Guerra Civil, com o surgimento
da produção em massa.

A partir dai a linha de argumentação que Berle & Means
seguem e a demonstração, ou antes, a constatação empírica da con
centração do poder econômico nas grandes empresas(19). Esta con~
tatação tem vários indicadores, desde a concentração da produção
nos principais ramos industriais, concentração de ativos, taxas
de crescimento etc. Como uma parcela crescente das grandes empr~
sas é con~tituída de corporações, o crescimento do poder da gra~

(17) BERLE, Adolf & MEANS, Gardiner. M.C., p. 7.
(18) BERLE, Adolf & MEANS, Gardiner. M. C., p. 13.
(19) Veja-se BERLE, Adolf & MEANS, Gardiner. M. C., Livro I, Capítulo 3, The

Concentration of Economic Power.
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de empresa e identificado com o crescimento do poder das corpor!
çoes.

Outro aspecto fundamental que emerge com o sistema de
corporações é a dispersão da propriedade das ações. Novamente,
a comprovaçao das afirmações tem um forte embasamento empírico.

A primeira delas, se baseia no número de acionistas, e
na participação porcentual dos mesmos sobre a propriedade do ca

. 1 d (20).·plta as empresas . Eles notam que nas grandes empresas ne
nhum indivíduo possui parcela considerável das ações, sendo que
para uma amostra significativa destas empresas, a maior partici
pação era de 2,74% do capital acionário.

Em seguida, eles comparam o capital médio das empr~
sas, nos diferentes ramos, com a participação no capital detida
pelos seus administradores. O resultado demonstra claramente uma
relação in~ersaentre tamanho médio da empresa e a participação
acionária dos seus diretores.

Analisam também, baseados em s~ries hist6ricas, o cres
cimento do número de acionistas nos Estados Unidos. Nas três maio
tes empresas, em 1902, o numero de acionistas era de aproximad!
mente 65.000, passando para 1.058.00D em 1931. No conjunto da.
economia americana, o total de acionistis, conforme estimativas,
passou de 4 milhões em 1900 pa ra 18 m i Lhfies em 1928.

Finalmente, examinam a distribuição da propriedade das
açoes entre os'diversos extratos de renda, no período de 1916 a
1927. A camada superior (os 25.000 de maior renda) perde partici
paçao entre 1916 e 1920, caindo de 57,2% para um valor em torno
de 40%, que se mantém com pequenas varlaçoes até 1927. A camada
que inclui todos acionistas, com exceção dos 100.000 mais ricos,

(20) Os dados que seguem,sobre a distribuiçãoda propriedade acionarla, se en
contram em Berle, Adolf & MEANS, Gardiner,M. C., Livro r, Capítulo 4,
The Dispersion of Stock Ownership,p. 47-65.
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tem evolução inversa. Inicia com um valor de 22~ em 1916, atinge
progressivamente um valor entre 40% e 45% em 1921, e neste inter
valo se mantém até 1927. A mudança brusca ocorrida é atribuídaao
aperto da p oLi t i ca fiscal que, apôs a 1~ Guerra Mundial, atingiu
as camadas de altas rendas af~stando estes grupos do mercado de
açoes. Entretanto, a principal constatação é da tend~ncia i dis
persao de propriedade, que foi apenas acelerada pela política fi~
cal.

Como corolário destas mudanças, ocasionada pelas corp~
raçoes, temos algumas conclusões:

1- "Most fundamental of all , the posicion of ownership has changed
from thatof an active to that of a passive agent.,,(21);

2- Os valores ligados i propriedade, como extensão do eu, foram
perdidos pelos acionistas, assim como já tinham sido perdidos
pelos trabalhadores, no início da revolução industrial;

3- O valor da riqueza como re~ultante do prôprio esforço não se
sustenta. Dependendo agora, das forças de mercado e da açao
dos administradores das corporaçoes;

4- A riqueza cada vez menos pode ser empregada pelo seu
dono, de maneira direta;

~ .proprlo

5- Cada vez mais "the owner of industrial wealth is left with a
mere symbol of ownership while the power, the responsability
and the substance which have been an integral part of
ownership in the past are being transferred to a
group in whose hands lies control.,,(22)

separate

4.2- AS FORMAS DE CONTROLE

Berle & Means afirmam que "for praticaI purposes that

(21) BERLE, Adolf & MEANS, Gardiner. M. C., p. 64.
(22) BERLE, Adolf & MEANS, Gardiner, M. C. p. 65.
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control lies in the hands of the individual or group who
the actual power to select the board of directors (or
majority).,,(23)

have
its

A partir daí, eles traçam cinco tipos empíricos, que
representam formas diversas de controle e da influ~ncia da pr~
pfiedade acioniria sobre o mesmo. Os cinco tipos sao:

1- Controle através da propriedade quase completa;
2- Controle majoritirio;
3- Controle através de mecanismo legal sem propriedade maj ori t ár í a;
4- Controle minoritirio;
5- Controle gerencial.

O primeiro caso é a~uele onde a propriedade se concen
tra nas mãos de um indivíduo ou de um pequeno grupo e, portanto,
o controle esti inteiramente nas mãos destes proprietirios.

O segundo tipo é aquele onde a separaçao entre o con
trole e a propriedade começa a se desenvolver, pois
powers of contr~l, such as the power to amend the chart

"Certain

discontinue the enterprise, may require more
majority vote and to that extent the majority
control than a sole owner.,,(24)

than a
exercises

or to
simple

less

O controle por melO de mecanismo legal é uma forma de
manter o controle de uma companhia sem deter a maioria de suas
açoes. As maneiras de atingir este objetivo são variadas. As duas
principais são: a emissão de aç5es-com diferentes direitos de
voto e a estrutura piramidal.

A emissão de ações ordinirias e preferenciais permite
que se possa atribuir quantidades diferentes de votos a cada um
dos tipos, sem consideração de seu valor unitirio. Assim, por

(23) BERLE, Adolf & MEANS, Gardiner. M. C., p. 66.
(24) BERLE, Adolf & MEANS, Gardiner. M. C., p. 67.
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exemplo, ~ possível que as aç6es preferenciais nao tenham direi
to a voto, permitindo que o aumento de capital pela emissão des
ta esp~cie de aç6es tenha efeito nulo sobre o controle acionário.

A estrutura piramidal ~ uma forma de um agente contro
lar uma companhia por interm~dio de várias empresas. Por este m~
todo urna empresa "A" det~m a maioria de aç6es de uma empresa"B"
que det~m,a maioria de outra, e assim por diante. Desta forma,
com uma participação em algumas empresas chaves na pirãmide, e
possível multiplicar a magnitude do capital controlado. Cornoexem
pIo, podemos tornar três companhias: "A", "B" e "C", com capital
de $100 para cada urna delas. Supondo que "A" det~m 51% de "B", e
"B" 51% de "C", o agente que controlar 51% do valor de "A" con
trolará tamb~m "B" e "C". Ou seja, ~ possível controlar um capi
tal de $300 com um investimento de $51 (17% do capital total).

Controle minoritário ~ aquele onde, por existir urna
grande dispersão da propriedade das aç6~s, um individuo ou grupo
está em condiç6es de dominar uma empresa pela sua participação
acionarIa, mesmo sendo esta minoritária. Este poder, geralmente,
está acompanhado de urna capacidade de conseguir procuraçao de
parcela dos acionistas dispersos. Esta' situação numa grande em
presa tende a dar estabilidade ao grupo controlador, pois qua!
quer grupo desafiante, dada a dispersão' das aç6es e ao montante
de capital envolvido, deveria investir grandes somas para alcan
çar uma participação significativa, ou conseguir amealhar um nu
mero suficiente de procuraç6es.

Finalmente, ternos o controle administrativ~ onde a pr~
priedade das aç6es está extremamente dispersa e nenhum grupo de
acionistas tem condiç6es de controlar os neg6cios da empresa Nes
te caso, dada a dificuldade dos acionistas em utilizar seu p~
der de controle, a tendência ~ não participar, ou delegar seus
votos nas assembl~ias anuais, onde se elegem os diretores. Agi~
do assim, permitem a auto-perpetuação da administração, pois me~
mo quando delegam seus votos, os procuradores são normalmente de
signados pela diretoria.
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Portanto, a nao ser quando a situação da empresa sofre
abalos, que se refletem no preço das açoes e no nível de dividen
dos, é difícil que algum grupo desafiante consiga mobilizar a
seu favor uma parcela significativa dos pequenos acionistas.

Como conseqUência, a situação de controle administrat~
vo, embora baseado apenas em um consentimento passivo da maioria
dos propriet~rios, tende a ser est~vel. O custo da luta pelo p~
der em uma sociedade anônima com propriedade dispersa é muito
elevado, quer pela via da compra de um montante significativo de
aç6es votantes, quer pela disputi das procuraç6es de outros acio
nistas ("Proxy fight").

As conseqUências da autonomização dos gerentes em rela
çao aos propriet~rios é vista como o fortalecimento da empresa
enquanto instituição social, basicamente porque o conflito entre
p ropri.et á ri os e administr·adores enfraquece ambos os lados. O p~
der dos acionistas di~inui com a capitalização da empresa, devi
do à dispersão das aç6es. O poder da administração e restringi
do pela regulamentação social (leis), que ao proteger os interes
ses dos acionistas transformados em meros investidores de capi
tal, impede que os administradores se transformem em nova oliga!.
quia. Com isto, os interesses da empresa tornam-se relativamente
independentes dos principais grupos de pressão.

Com esta argumentação, Berle & Means não pretendem ne
gar a possibilidade da empresa ser gerida no interesse de um dos
grupos mencionados, mas apontam tendências, e mais do que isto,
normativamente indicam o melhor caminho para a sobrevivência do
sistema de corporaç6es e sua utilização como promotor de bem es
tar social. Para eles, a situação onde os interesses de proprl~
dade e administração se encontram enfraquecidos, é necessário
que a sociedade coloque suas demandas junto ao sistema corpor~
rativo para que "the 'control' of the great corporation should
develop into a purely neutral technocracy, balancing a variety
of claims by various groups in the community and assigning to
each a portion of the income stream oh the b asi s of public policy
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rather than private cupidity.,,(25)

5 - HILFERDING E A TEORIZAÇÃO 'DO 'CAPITAL FINANCEIRO

A obra de Hilferding "O Capital Financeiro" faz parte
do desenvolvimento da teoria marxista. Entretanto, esta continui
dade não exclui diferenças e contradições em relação a sua ma
triz te6rica. No tema que examinam6s, podemos observar como aI
guns conceitos são de ruptura e/ou desenvolvimento com a situa
ção 'anterior.

O primeiro aspecto da obra de Hilferding que nos inte
ressa e a anilise dos Bancos e suarelaçio com o cr6dito indus
trial. Ele volta ao ciclo do capital industrial, ji descrito por
Marx e considerando como conseqUência inevitivel do progresso
t6cnico o crescimento proporcional do capital fixo em relação ao
circulante, depreende que a necessidade de finan:iamento das em
presas tende a crescer "paripassu" com o crescimento do capital
total da sociedade. (26)

A relação que se estabelece entre empresas, capital i~
dustrial e os bancos, que ao concentar o capital dinheiro conce
dem cr6dito, não e uma relação sim6trica, "en esta relaci6n el
Banco acostumbra a ser la parte mis fuerte. El Banco dispone
siempre deI capital en su forma liquida, preparada para conver
tirse en capital monetario. La empresa, en cambio, depende de
la transformaci6n de la mercancia. Si se paraliza el processo
de circulación o bajan los precios de venta, entonces se necessi
ta de capital adicional (...). La disponibilidad de capital mone
tario es lo que da aI Banco la prepotenciafrente a la empresa,

(25) BERLE, Adolf & MEANS, Gardiner. M. C., p. 312
(26) Visão esta que 6 diferente de Marx. Neste, o progresso técnico provoca

o crescimento do capital constante (meios e objeto de trabalho), em rela
ção ao variivel (salirios,valor das mercadorias necessárias à reprod~
ção da força de trabalho). Mas, aqui a ênfase está na parte circúlante
do capital constante (mat6rias-primase insumos auxiliares), e no cresci
mento de seu valor.
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cuj o capi tal está inmobilizado (...)."C.2.7). Como se ve, a relação
empresa/bancos que ao mesmo tempo em que se fortalece mantém seu
caráter assimétrico, e na medida em que é expressão de determin!
ç6es básicas do sistema econ6mi~0, aparece como necessidade. A
predomin~ncia do capital financeiro t~m, portanto, sua origem
nesta relação de necessidade.

Continuando na construção teórica de Hilferding, outro
aspecto importante é a diferença estabelecida entre empresário
industrial e capitalista industrial com o surgimento das socieda
des an6nimas. O empresário dirige o capital industrial e o cap~
talista industrial é o proprietário das ações, uma espécie de ca
pitalista monetário. O que separa o acionista de outros capit!
listas monetários é que no seu caso o juro nao e determinado de
antemão, depende do ganho da empTesa.Mas, a especificidade do
capitalista industrial é melhor compreendida apos a
do conceito de "ganho de fundador".

introdução

O conceito de "ganho de fundador" é um desenvolvimento
original de Hilferding. Ele parte do entendimento do capital ·fiE
tício em Marx, para compreender a transformação das empresas In
dividuais em soc{edades an6nimas. Como já vimos, para Marx, o
próprio capital tende a se tornar uma mercadoria e, portanto, a
produzir rendimentos. Inversamente, qualquer rendimento tende a
aparecer como rendimento de algum capital. Daqui se origina o ca
pi tal fictício. Para uma dada taxa de juros (por exemplo 5% a.a.),
o rendimento anual de $100 de um ativo financeiro aparecera como
fruto de um capital de $2.000 ($100 capitalizados a 5% a.a.), i~
dependente de qual tenha sido o preço inicial deste ativo.· Esta
magnitude de $2.000 é capital fictício, pois independe do valor
do capital real que gera a receita anual de $100 e e fruto ap~
nas da concorrência entre os ativos financeiros, que
equalizar a relação entre ganhos e capital invertido.

tende a

(27) HILFERDING,Rudolf. El Capital Financiero (C.F.daqui para a frente).Ma
dri, Ed. Tecnos, 1963.
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.Supondo que normalmente exista uma diferença positiva
entre taxa de lucros e taxa de juros, existe a possibilidade de
capitalizar este excedente quando da emissão de ações. O mecani~
mo funciona da seguinte forma: para uma taxa anual de lucro de
10%, uma taxa de juros de 5% a.a. e um capital produtivo inicial
de $100, teríamos lucros de $10 por ano. Este rendimento de $10,
capitalizado a juros de 5% a.a., implicaria em um capital acion~
rio no valor de $200. A diferença entre a magnitude do capital
acrcrrâr-io (fictício) e do produtivo (real), $200 - $100, consti
tui o "ganho fundador", realizado na emissão de açoes.

O reflexo deste desenvolvimento da propriedade das
açoes a nível de controle ~ a aceitação, por Hilferding, de uma
concepção onde a tendência predominante ~ a generalização do con
trole minoritário e de que este controle tende a se sofisticar
por meio de t~cnicas financeiras minimizando a necessidade de
capital para mantê-lo. Estas t~cnicas são exatamente a mesma coi
sa que a estrutura piramidal que examinamos em Berle & Means. Co
mo podemos ver, "Pero, en la práctica, la cantidad de capital
suficiente para el dominio de la sociedad por acciones es, gera!
mente, aún menor: sôlo asciende de una tercera a una cuarta pa!
te de I c api tal y aún menos. Además, el que domina la sociedadpor
acciones dispone de I capital ajeno como de L suyo proprio (...)
Pero el gran capital que domina una sociedad por acciones es de
un empuje mucho mayor aún, cuando no se trata de una sola socie
dad por acciones, sino de un sistema de sociedades unas de
otras.,,(28), segue-se um exemplo num~rico de estrutura piram,i
da l .(29)

A predominância do controle minoritário se acompanha
de outro movimento, a diversificação dos investimentos dos gra~
des capitalistas, em várias sociedades anônimas. Nestas socieda
des, eles jogam um duplo papel. Por um lado, recebem dividendos
de suas açoes como qualquer outro acionista. Por outro lado, de

(28) HILFERDING,Rudolf. C. F., p. 124-125.
(29) HILFERDING,Rudolf. C. F., p. 125.
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vido a magnitude de sua participação acionária, tem o
de fazer parte do conselho de administração da empresa.

direito

A formação de urna solidariedade entre capital indus
trial e bancário tem corno base a participação comum nos conse
lhos de administração, assim "Se forma un circulo de personas
que, en virtud de su proprio poder de capital, o también corno r~
presentantes de la fuerza concentrada deI capital ajeno (direct~
res de Banco), representadas corno consejos de Administración en
numerosas sociedades por acciones. Nace asi una especie de unión
personal, de un lado, entre las diversas sociedades por acciones
entre si, y luego entre éstas y los Bancos.,,(30) Esta particip!
ção dos bancos se vincula ao fato de que estes, no caso das so
ciedades an6nima~ concedem crédito para investimentos, ao con
trário das empresas individuais, onde o crédito se restringe ao
capital de giro. E corno concedem crédito para investimento, o in

~teresse dos· bancos em acompanhar o dia-a:-dia das sociedades ano
nimas se torna permanente, daí a participação no conselho de ad
ministração.

Entretanto, a solidariedade que se forma entre os gra~
des acionistas que participam do conselho de administração nao
impede algumas divergências de interesses entre as empresas e
bancos. Na emissão de novas ações, onde realiza-se o "ganho do
fundador", há urna disputa pela divisão deste ganho entre a empr~
sa e o banco que faz a subscrição das ações. Via de regra, os
bancos tendem a levar vantagem nesta divisão.

A vantagem concretizada pelos b anc os é resul tado de
sua pOSlçao na bolsa de valores. O caráter da bolsa é eminente
mente especulativo, pois o preço das ações depende de expectati
vas de rendimento das empresas e da taxa de juros. Portanto, os
participantes mais bem informados terão vantagens em r~lação aos
outros. Os grandes capitalistas tem mais probabilidade de conse
guirem informações internas de empresas, logo, de obterem os g!

(30) HILFERDING,Rudolf. C. F., p. 126.



nhos do processo especulativo. Mas, à medida que a concentração
bancária avança, os bancos, dentre os grandes capitalistas, sao
os que têm' maiores possibilidades de ganhar com o movimento da
bolsa. Os bancos concentram o capital dinheiro da sociedade, que
podem investir em ações, e além disso são eles que realizam o
lançamento das novas ações. Deste modo, as transações inter-ban
cárias com açoes, chegam a obscurecer o próprio papel da bolsa.

Além disso, esta poslçao se reflete a nível de contro
le, pois um banco pode administrar seu portfólio de ações de for
ma a fortalecer sua posição nas empresas, na época da nomeaçao
de seus conselhos de administração.

O resultado de todo o processo é a maior dependência
das empresas em relação aos bancos e formação do capi tal finan
ceiro, "llamo capital financiero aI capital bancario, esto es,
capital en forma de dinero, que de este modo se transforma real
mente en capital industrial. Frente a los proprietarios mantiene
siemprela forma de dinero, es invertido por ellos en forma de
capital monetario, de capital productor de intereses, y puedem
retirarlo siempre en forma de dinero. Pero, en realida~ la mayor
parte deI capital invertido asi es los Bancos se ha transformado
en capital industrial C...), y se ha inmovilizado en el proceso
de producción. Una parte cada vez mayo r :deI capi tal empleado en
la industria es capital financiero, capital a disposición de los
Bancos y utilizado por los industriales."C3l)

Como se pode ver, Hilferding, assim como Marx, entende
a relação entre controle e propriedade apenas dentro da intera
ção entre capital industrial e financeiro. A visão de Hilferding
é antes de mais nada uma teorização sobre a constituição e heg~
mo nia do capital financeiro.

6 - OS AUTORES CONTEMPORÂNEOS

A lista de escritos sobre a separaçao entre controle e

C3l) HILFERDING, Rudolf. C. F., p. 253-254.
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propriedade é extensa. Comentaremos repidamente algumas destas
interpretações, que ao colocarem conceitos ainda nao abordados
contribuem para o prosseguimento deste trabalho.

Antes, porém, convem comentar a tipologia mais utiliza
da para classificar as obras sobre este tema. Esta divisão passa
por cima de recortes ideológicos e está baseada na natureza do
agente controlador. Basicamente, existem três tipos utilizados p~
ra definir o controle:

a) Controle Gerencial
b) Controle Financeiro
c) Controle por Proprietários

Como está explíci to na própria denominação, controle g~
rencial é aquele onde a própria administração da empres~ indepe~
de da propriedade acionária (como já vimos em Berle & Means), con
trola a empresa.

Controle Financeiro é aquele onde uma ou um conjunto
de instituições financeiras (Bancos Comerciais, Bancos de Inves
timento, Fundo de Pensões étc.) comandam as empresas.

E, por fim, o controle por proprietários é aquele onde
os proprietários, ou pelo menos uma parcela deles, continua a
deter o controle sobre a empresa.

Na exposição que segue, agruparemos os autores de acor
do com esta tipologia, e seguiremos na ordem acima, come~ando p~
lo controle gerencial.

J. K. Galbrai th, ao examinar a sociedade industrial(32)
moderna, enfatiza o papel que o planejamento assume nesta socie
dade. O rápido desenvolvimento tecnológico e a concentração de
capital que caracterizam- as grandes empresas, dominantes no cena

(32) GALBRAITH,John Kenneth. O Novo Estado Industrial.São Paulo, Ed. Abril,
1982.
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rio econômico, tornam o planejamento uma necessidade para a sua
sobreviv~ncia. Para realizi-Io se constitui a tecnoestrutura, or
ganização hierirquica, que detém o saber técnico.

A tecnoestrutura, por deter o fator de p roduç ão mais
escasso na sociedade industrial, a capacidade técnica, alcança a
supremacia sobre o poder econômico, ao controlar as grandes em
presas.

A trajet6ria desta ascençaoe aquela ji descrita por
Berle & Means, quando citam a pulverização do controle acioniri~
A grande diferença esti em outro plano, enquanto para Berle &
Means o surgimento de uma tecnocracia neutra é desej áve I para que
o sistema corporativo perdure e alcance o miximo bem estar so
cial, para Galbraith este não é um problema de escolha, e sim de
tend~ncia hist6rica, onde o fator de produção mais escasso po~
sui o poder econômico (como a terra até a idade média, e poste
riormente o capital, até o séc. XIX), em qualquer sociedade.

(33) ,Baran e Sweezy polemizam com a tese da tecnocracia
neutra. Para eles, ,a diretoria das grandes empresas e uma fração
da classe dos proprietirios. A empresa continua sendo uma unida
de de capital, tendo por isto o objetivo de,maximizar lucros a
longo prazo, e nao o de alcançar bem-estar social. A 'dispersão
das ações ao invés de trazer ao 'poder uma camada tecnocritica,
apenas muda a facção hegemônica da classe capitalista. Na fase
concorrencial do capitalismo, os proprietirios das empresas 'indi
viduais eram a parcela mais poderosa desta classe, mas com o ad
vento do capitalismo monopolista e a concentração de riqueza
nas grandes sociedades anônimas, o po de r muda para as maos dos
dirigentes industriais. Portanto, a característica essencial p~
ra pertencer ao grupo mais dinâmico da classe capitalista, deixa
de ser a propriedade acionária e passa a ser a ligação com o con
trole das corporações.

(33) BARAN, Paul &SWEEZY, Paul. CapitalismoMOnopolista.Rio de Janeiro, Edi
tora Zahar, 1978.
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o estudo de Hermann~34) sobre a separaçao entre contro
le e propriedade também se enquadra na linha gerencialista. Ele
centra o foco de sua atenção na distribuição de poder em organi
zaçoes burocráticas. A partir daí, identificando a diretoria co
mo o centro do poder (posição estratégica) dentro da empres~ dis
tingue entre diretores internos e externos. Os primeiros, ao de
ter o controle das informações essenciais da empresa, fruto da
sua familiaridade com as operações, t~m condições de se tornarem
dominantes dentro da diretoria. Os diretores externos assumem en
tão, um papel de aconselhamento, ou mesmo simplesmente figurati
vo, dependendo do seu relacionamento com os diretores internos
para manter sua posição. Isto não significa poder absoluto dos
diretores internos, pois estes continuam sujeitos a pressoes dos
proprietários e banqueiros.

A influ~ncia dos proprietários diminui com a dispersão
acionária. Além disso, o intere~se dos grandes acionistas em di
versificar seu portfõlio age no mesmo sentido. Há, portanto, uma
tend~ncia dos proprietários individuais em diminuirem sua parti
cipação relativa no capital das corporações. Entretanto esta te~
d~ncia é contrarrestada pelo aumento da participação dos investi
dores institucionais (Bancos Comerciais, de Investimento, Fundos
de Pensão etc.). A diferença é que este tipo de agente, por suas
características de buscar principalmente ganhos financeiros, não

di - - - - d 1 (35) O ttem vantagens a ~ClonalS em partlclpar o contro e . u ro
aspecto relevante ~ que mesmo os investidores institucionais ra
ramente t~m uma participação maior do q~e 10% em uma corpor~
ção(36), ou seja, uma participação insuficiente para manter uma
base sólida de controle.

HERMANN, Edward.-CorporateControl, CorporatePower~ New York, Cambridge
university Press, 1981.
A não ser no caso dos bancos. Entretanto sobre estes pesam fortes restri
ções legais. Vide HERMANN, Edward. Corporate Control, Corporate Power~
p. 149.

(36) HERMANN, Edwàrd. Corporate Control, COrporate Power, p. 148.

(34)

(35)
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Quanto aos credores, o crescimento e fortalecimento fi
nanceiro das empresas fez com que elas se tornassem mais indepe~
dentes em relação aos bancos. Mesmo considerando a alta partici
pação de diretores ligados a bancQs, nas empresas nao financei
ras, Hermann considera que seu papel nao difere dos outros dire
tores externos. E uma função que serve princi~almente ao relaci~
namento com o·mundo empresarial. Em apoio a esta tese, cita o fa
to de existir uma grande participação de executivos ligados a em
presas industriais na diretoria dos Bancos, para cumprir ames
ma função.

Até aqui, examinamos os autores gerencialistas. Kotz
(37) é, de certa forma, um seguidor de Hi Lfe rdi.n g v Ele defende
a tese que as instituições financeiras atuando individualmente
ou em grupo controlam as empresas industriais e comerciais.

Em primeiro luga~ ele distingue controlar de adminis
trar. Controle é exercício de poder, definir as políticas amplas
de corporação (Investimentos Financeiros, Recursos Humanos). Ad
ministrar, ao contrãrio, é a atividade de operacionalizar estas
decisões ..Quando examina controle, ele discute as suas fontes,
que são relação de crédi to, propriedade acionária e representação
na diretoria. O poder que emana destas fontes pode ser exercido
de maneira ativa ou passiva. Em linhas gerais, isto significa o
seguinte: o agente controlador, um· credor ou um grande acionis
ta não precisa participar diretamente ou através de representa~
te, nos órgãos de decisão da empres~ para decidir sua linha de
atuação estratégica, como é o caso do controle ativo; pode, sim
plesmente, através de contatos informais com a diretoria, estabe
lecer vetos às políticas propostas, e desta forma,
decisivamente a estratégia da empresa.

influenciar

Kotz examina a evolução do controle das grandes corp~
raçoes nos Estados Unidos. As diferenças de suas conclusões em

(37) KOTZ, David. Bank Control of Large Corporationin the United States. Los
Angeles, Universityof CaliforniaPress, 1978.
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relação às de Hilferding sobre a Alemanha do início do século sao
mais sobre a gênese do controle financeiro, do que sobre as for
mas em que este controle se efetua.

o desenvolvimento do controle sobre as empresas nos Es
tados Unidos passa por quatro grandes fases. A primeira delas
vai de 1865 a 1914. B fase de rápido crescimento e concentração
de capi tal. A necessidade de recursos que as empresas enfrentam é
suprida pelos Bancos de Investimento. Estes bancos, ao deterem
o acesso sobre as fontes de capital, adquir~m um poder
de sobre as empresas. Representativo deste período é a
de J. P. Morgan, presidente do Banco de Investimentos

mui to grCl!!.
atuação

Morgan and
Company. Este banco.foi o principal.reorganizador das ferrovias
(década 1880), pois esta~ depois de se entregarem a urna concor
rência destrutiva, estavam em péssima situação financeira (ou h~
viam até quebrado). Teve participação também na série de fusões
que resultaram na General Electric Company. O poder derivado do
suprimento de capital era completado pela participação na diret~
ria das empresas industriais, por exemplo Morgan e associados ti
nham setenta e dois diretores em quarenta e sete grandes empre
sas, e o First National Bank of New York, aliado de Morgan, qua

. (38)renta e seis dirigentes em trinta e sete grandes corporaçoes .

O segundo período, 1915 a 1929, se caracteriza por aI
guns acontecimentos que diminuiram o poder dos bancos sobre as
empresas. O primeiro deles é a associação de bancos de investi
mento com bancos comerciais (corno o exemplo de Morgan citado aci
ma), que resultou na formação de vários bancos de investimento
fortes, provocando um aumento da.concorrência entre eles. Esta
concorrência possibilita às empresas urna maior diversificação no
suprimento de capital e, portanto, maior independência em rela
ção a um determinado banco de investimento. Outro aspecto a con
si derar é que este período foi de "boom" econômi_co, aumentando os
lucros das empresas e diminuindo sua necessidade de recursos ex

(38) Vide KOTZ, David. Bank Control of Large Corporationsin the UcitedState~
p. 36.
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ternos. Mesmo assim,o controle financeiro ainda continuou como
forma predominante durante esta fase e se extendendo a outros ra
mos industriais (como os de fornecimento de gás e de eletricida
de) .

o terceiro período, 1930 a 1945, é de desmantelamento
do controle financeiro. A grande crise ~ . (queda de 30%economlca
do PNB entre 1929 e 1932) provocou um grande enfraquecimento das
instituições financeiras (quebra de 40% dos bancos, perda de 60%
dos ativos dos bancos de investimento entre 1930 e 1933) .

Além disso, houve grande reaçao política contra as ati
vidades especulativas que os bancos praticaram antes da crise.
Isto levou o congresso a promulgar diversas leis, objetivando o
controle da atividade bancária. O' "Banking Act de 1933 (Glass-
Steagull Act") proibe a uma mesma instituição financeira agir ao
mesmo tempo como (ou associar-se com) banco de investimento e
banco comercial, e proibe a existência de diretores comuns entre
estes dois tipos de instituição.

O resultado foi a quebra da posição quase monopolista
que os bancos de investimento tinham sobre o suprimento d~ capi
tal, levando ao enfraquecimento de sua posição de domínio sobre'
as corporaçoes.

O período de 1946-1974 (último ano estudado) e de res
surgimento do controle financeiro, mas em outras bases.

As instituições financeiras que se destacam agora sao
os fundos de pensão e os bancos comerciais. E mais do que isso,
muda a base do controle financeiro. Antes era o suprimento de ca
pital, agora a propriedade acionária.

Em 1974, os bancos comerciaispossuiam, em seus depa!
tamentos de investimento em ações, cerca de 26,9% das ações das
companhias em poder do público. Isto representav~ também, 68,8%
das ações em mãos de instituições financeiras.
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A partir daí, Kotz realiza pesquisa empírica onde, su
pondo a existência de grupos de instituições financeiras (bancos
comerciais, -fundos de pensão, bancos de investimento) que for
mam alianças-e trabalham juntos, chega a conclusão que o contro
le financeiro via propriedade de açoes e predominante hoje(39).
Neste sentido. é que ele se aproxima de Hilferding, ao considerar
o capital posto a disposição dos bancos se transformando em p~
der sobre o capital industrial.

N- .(40)lOSl
Examinando a formação e o poder da burguesia canadense,
critica a tese do controle financeiro. Sua análise, em

primeiro m01!lento,e congruente com a de Kotz. Quando, depois da
l~ Guerra Mundial, os centros financeiros de Montreal e Toronto
tornam-se predominantes no capitalismo canadense,
do pelos bancos de investimento ~ similar iqqele
"Between 1909 and 1913, and again between 1925 and
investment dealers participated actively in merger

o papel assumi.
dos E. V .A. ,

waves
these

and
1930,

reorganization in sectors accessible to them, and in some cases
they ernerged in posi tions of control." (41). A quebra deste poder,
com a crise de 1930, também é consenso. A diferença aparece pos
1946. Mesmo-considerando que,relativamente,a concentração das
instituições financeiras e a participação dos investimentos em
ações sob re -o total dos seus ativos é menor no Canadá que nos
E.V.A., existe· urna considerável potencialidade de poder em maos
de bancos, tundos de pensão e outros. Niosi se pergunta se este
poder é efetivamente exercido. A resposta é: aparentemente nao.
As evidências existentes indicam que a política normal das insti
tuições financeiras é apoiar a administração existente, a nao
ser em casos excepcionais ou quando possui grande participação
acionária, e sua presença na diretoria das empresas tem a função
de zelar pelos interesses de seus clientes.

(39) KOTZ, David. Bank Control..., p. 96.
(40) NIOSI, Jorge. Canadian Capitalism - A Study of power in the Canadian

Business Establishffient.Toronto, JarnesLorimer & Co. Publisher, 1981.
(41) NIOSI, Jorge. Canadian Capitalism..., p. 7.
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A última Vlsao que examinaremos é a do controle dos
proprietários, que é também chamada de "comunidades de interes
ses".

o ponto de partida que escolhemos para apresentar es
ta interpretação é um artigo de Zeitlin(42), onde são levanta
das dúvidas sobre a predominância do controle gerencial nas gra~
des corporaçoes americanas, e sobre o grau de separaçao entre os
proprietários e o controle das empresas.

A questid inicial é saber se a burocratização da admi
nistraçio e~presarial ao transferir funções que antes eram reali
zadas pelos proprietários e sio agora efetuadas pela organizaçio,
tem levado esta burocracia a assumir o controle sobre a empresa.
A posição adotada pelo autor é de que há urna confusão presente
nas teses gerencialistas, entre a existência de um aparato buro
crático, onde a-participação dos proprietários pode ser insigni
ficante, e o- local de controle deste apararo . Baseado em Max: Weber,
afirma que, se as funções gerenciais não são exercidas pelos pro
prietários, isto significa apenas que o centro de poder da empr~
sa pode estar fora da organizaçio.

A partir daí, surgem as seguintes perguntas:

1- Quando os prop ri.e t â ri os continuam a controlar as empresas, ap~
sar de estas serem dirigidas por administradores profissionais
e,

2- Quando os próprios administradores assumem o controle das em
presas.

As pesquisas empíricas que buscaram descobrir qual o
tipo de agente controlador das grandes corporações nos Estados Uni
dos chegaram a resultados muito diferentes. Sio várias as difi

(42) ZEITLIN, Maurice. Corporate Ownership and
and the Capitalíst asso erlcan Journal o
1073-1119,março, 1974.
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culdaàes que emergem nesta busca. Inicialmente, existe a tendên
cia dos proprietários de esconder a sua participação· acionária,
para proteger seus interesses. Além disso, a magnitude da part~
cipação necessária para atingir o controle de uma empresa varia
de acordo com a dispersão da propriedade acionária.

Juntando-se à dificuldade de identificar os grandes
ac í on i.st.as de uma empresa, temos ainda a exis tência de grupos de
acionistas formando alianças que lhes permite agir de forma mais
ou menos unitária, alcançando o controle.

A tomada de poslçao em relação aos fatores citados aci
ma, permite que a partir dos mesmos dados, pesquisadores cheguem
a conclusões gerencialisti~ ou de controle dos proprietários.
Ressalta-se também que muitos autores gerencialistas tendem a
desconsiderar a participação acionária dos bancos e outras ins
tituições financeiras.

A conclusão de Zeitlin é de que e prematuro se falar
hoje de predominãncia do controle gerencial. A partir daí sao
deixadas várias questões em aberto, para' estudos Eut uros . As pri!!.
cipais são: a necessidade de explorar em detalhes a estrutura de
classes e institucional em que a corporação está situada, a lig~
ção entre a família e o sistema de propriedade, e finalmente, as
relações entre a posição no aparato burocrático, propriedade e
status .

Scott(43) parte da discussão sobre o significado de
propriedade. Usando o conceito de Karl Renner(44) a define como
um conjunto de imperativos legais relacionados ao poder de dis
por e possuir objetos sociais. Entretanto, a compreensão do siK
nificado de propriedade deve ser mediado pela apreensao de seu
lugar no conjunto das relações sociais. Nesta medida, quando exa

(43) SCOTT, John. CorporationClasses and Capitalism,Londres, Hutchison Uni
versity Library, 1979.

(44) SCOTT, John. Corporation,Classes..., p. 31.
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minamos a propriedade dentro da ordem capitalista, no sistema
corporativo, vemos que ela dá origem a duas formas de propried~
de, a nominal e a efetiva. A propriedade nominal é o direito a
receber renda, enquanto que propriedade efetiva é a capacidade de
determinar os principais objetivos de uma corporação, e os meios
de alcançá-ros. Scott identifica a propriedade efetiva com o que
denomina de controle estratégico. Este controle estratégico im
plica em decisões nas áreas relacionadas a investimento, finan
ças, estrutura legal e recrutamento de executivos. Em contraposi
ção ao controle estratégico temos o controle operacional, que se
encarrega mentalmente das esferas operacionais, tais como, con
trole de vendas, produção, orçamentação, escolha dos executivos
médios etc.

A separaçao existente entre propriedade nominal e pr~
priedade efetiva só se tornou possível devido ao processo de dis
persao da posse do capital acionário. Como já vimos em Berle &
Means, este processo leva ao controle absoluto, ao controle g~
rencial, passando pelos controles majoritário e minoritário.Scott
define uma outra forma de contr01e que chama de "constelação de
interesses". Esta. forma estaria situada entre o controle minori
tário e o gerencial. Sua caracterização é a de uma situação onde
os maiores acionistas têm uma participação acionária semelhante,
e embora suas diferenças não permitam a formação de uma aliança
estável, eles têm de alcançar algum "modus vivendi". Assim, ne
nhuma coalização pode assumir o poder, mas a diretoria não pode
ignorar os interesses deste acionistas.

Desta forma, "It is likely that the major shareholders
will be able to cooperate in order to agree on the composition
of the board, this composition depending on the power balances

. (45)among the major holders."

Mais dois aspectos chamam a atenção na obra de Scot~
a relevância dos investidores institucionais e sua análise do

~5) SCOTT, John. Corporation,Classes..., p. 41.



41

sistema bancário.

o primeiro aspecto ele trata inicialmente, ao comen
tar as pesquisas empíricas dos autores gerencialistas. No seu en
tender, estas pesquisas t~m superestimado a dispersão acionária,
por nao tomar na devida consideração a participação dos grandes
investidores institucionais. Ele aponta uma tend~ncia de concen
tração da propriedade acionária em mãos dos grandes investido
res. Assim, as posses de bancos, fundos de pensões, algumas famí
lias constituem a base para o controle por "constelação de in
teresses".

o segundo aspecto de interesse é a análise do sistema
bancário. Examinando o controle dos bancos, ele mostra a grande
interrelação existente entre as instituições financeirás, sendo
que os maiores acionistas dos bancos são os próprios bancos. Dis
to resultou uma situação em que vários bancos partIcipam nas
"constelações de interesses" que controlam outros bancos. Soman
do a participação acionária de algumas famílias muito ricas nos
maiores bancos americanos, temos um bom painel sobre o controle
deste sistema financeiro.

Ainda na sua análise, ele cri tica a idéia de Hilferding
sobre a predominância do capital financeiro. Embora reconhecendo
a importância que os bancos tiveram na Alemanha no início do se
culo XX, esta situação é entendida antes como resultado de um p~
ríodo de transição, do que como uma tend~ncia imanente ao capita
lismo. Atualmente, a grande participação de bancos e outras ins
tituições financeiras nas "cons telaçjie s de interesse" é percebi
da como mais uma participação de grandes investidores, do que c~
mo hegemonia financeira, já que outros participantes de peso nes
tas "constelações de interesse" sao as famílias e grandes empr~
sas. Por fim, discorda daqueles que entendem a exist~ncia de di
retores comuns entre bancos e empresas como sinal de controle
financeiro. vê estas participações como sendo fruto das necessi
dades de informações e de relacionamento nas grandes corpor~
çoes. Os grandes bancos, pela sua centralidade no sistema econo
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mico, pois lidam com empresas da maioria dos ramos industriais,
são as instituições ideais para cumprir aquelas funções de rela
cionamento e informativas, que as corporaçoes necessitam.

Para encerrar estes comentários, deixamos a obra de
Chevalier(46). Sua tese principal é de que o controle pertence
na sociedade capitalista a uma oligarquia industrial e financei
ra. Nesta explicação, os administradores são considerados como
auxiliares técnicos da oligarquia, embora fazendo parte da "eli
te do poder.,,(47)

A existência desta oligarquia com múitos interesses co
muns nao impede a existência de lutas de facções em seu seio. Es
ta luta toma frequentemente a forma de disputa pelo dontrole de
corporaçoes.

Aqui chegamos a construção teórica de Chevalier, que
mais nos chamou a atenção, ou seja, entender o controle corno um
processo conflitivo entre os acionistas, ao contrário de Scott,
que o ve corno um processo de ajustamento, de realizar um "modus
vivendi".

Para representar este processo conflitivo, Chevalier
constr6i um modelo baseado na teoria dos jogos. Para tanto, defi
ne as vantagens que o controle pode proporcionar e os tipos de
acionistas participantes da disputa pelo controle.

As vantagens do controle são as seguintes:

"1- Puestos muy bien remunerados para los miembros deI grupo de
control, ventajas en especie asociadas a estos puestos.

(46) GIEVALIER, Jean Marie. La Economia Industrialen Cuestión. Madri, H. Blu
me Ediciones, 1979.

(47) Neste ponto, Chevalier aceita a tese de Wright Mills, de reorganização
da classe proprietária, em contraposiçãoa "revolução gerencial" de Ber
le e Means.Vide GIEVALIER, Jean Marie, La Economia..., p. 55.
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2- Multiplicación de las transacciones con otras sociedades con
troladas por el grupo de control: esta têcnica permite "hacer
aparecer" los beneficios donde se desea.

3- Utilización de los servicios de la sociedade, de su tesoreri~
de las informaciones internas para hacer
les.,,(48)

negocios .person~

Já os participantes da luta pelo controle sao os se
guintes:

1- O grupo de controle representado pela maioria do conselho de
administração.

2- O grupo potencialmente hostil, que pode estar representado no
conselho de administração, e busca alcançar a maioria neste.

3- As instituições financeiras, que votam a favor do grupo de
controle, se estão satisfeitas com os resultados da empresa.

4- Os acionistas provedores de fundos, normalmente passivos, g~
ralmente votam em favor do grupo de controle.

Para se estabelecer o controle, em primeiro lugar, e
determinante a participação acionária de cada um dos grupos. Es
ta participação ê variável e depende dos resultados alcançados
pela empresa ..Isto fica mais claro no caso das instituições fi
nanceiras, que em função do nível de dividendos e da valorização
das açõe~ aumentam ou vendem sua participação acionária.

Em segundo lugar, o controle depende do comportamento
dos grupos. Este comportamento pode ser representado por um coe
ficiente que varia de zero (total desaprova~ão) e um (total
aprovação), de acordo com seu julgamento das realizações da admi
nistração.

(48) CHEVALIER,Jean Marie. La Economia..., p. 58.
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Assim, o coeficiente do grupo 1 (de controle) e 1, e o
do grupo 2 (desafiante) é zero. Supondo que Pi, P2, P3, P4 sejam
as participações acionárias dos grupos de acionistas, e Cl, C2,
C3 e C4, seus parâmetros de comportamento (Cl igual a 1 e C2
igual a zero), podemos chegar ao Pl necessário para o grupo 1
manter o controle. Sabendo que a maioria acionária é dada por 50%
+ E, temos:

Ou (como C2 igual a zero),

Como exemplo, podemos ter um grupo bem administrado,
onde a participação das instituições financeiras (P3) é 30% e
seu coeficiente é de 0,7, e os acionistas provedores de fundos
t~m respectivamente P4 igual a 35 eC4 igual a 0,8. Teriamo~ en
tão:

E) - (30 x 0,7 + 35 X 0,8)

Ou sejam o grupo 1 necessita de apenas um por
de participação para manter o controle.

cento

O resultado deste modelo é entender a manutenção do
controle como conseqli~ncia de uma correlação de forças. Desta
forma, podem acontecer situações onde o grupo de controle não te
nha nenhuma participação acionária, ou pelo menos, pode reduzir
sua participação acionária para investir em outros neg6cios.

Para concluir, deve-se destacar que o modelo de Cheva
lier ataca as interpretações gerencialistas em duas frentes. A

(49) OffiVALIER,Jean Marie. La Economia..., p. 60.
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primeira delas, teórica, onde faz depender a posição do conselho
de administração, mesmo quando este não tem qualquer participa
ção acionária, de uma correlação de forças entre grupos de acio
nistas. A segunda, a nível dos estudos empíricos, onde os geren
cialistas colocam a necessidade de uma participação acionária mi.
nima de S ou la (ou outro nGmero qualquer) por cento, como condi
ção "sine qua non" para que os acionistas continuem a ter influ
ên.cia sobre a administração das empresas, Chevalier contrapõe a
correlação de forças em cada empresa, para a determinação da maK
nitude da participação acionária.
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CAPrTULO 11 - ASPECTOS TECRICOS DA RELACÃO ENTRE CAPITAL
FINANCEIRO E INDUSTRIAL
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1 - INTRODUÇÃO METODOL~GICA

Foram discutido~ num primeiro momento, estudos sobre
a separação entre o controle e propriedade, que se propuseram a
construir explicações para este problema, com diferentes .. .nlvelS
de generalização. As análises intentaram ou explicar as relações
entre controle e propriedade num sentido amplo como expressão n~
cessária do desenvolvimento da sociedade capitalista (ou indus
trial, conforme o autor), ou então, examinar a situação em um
determinado país, via de regra os Estados Unidos, sem ampliar o
seu grau de amplitude(50).

Aliás, o tema que está sendo tratado, devido à grande
diversidade de métodos de investigação e explicação científica
utiiizados e também ao sigilo que os agentes econômicos tendem a
manter sobre o assunto, permite a existência de discordâncias em
todas as fases do trabalho científico(5l). Só para citar como
exemplo, pode-se ver, a nível do tratamento dos dados e da cons
trução dos tipos empíricos, os diferentes resultados obtidos das
amostras de empresas (amostras praticamente idênticas) utiliza
das por autores gerencialistas e de outras tendências. As dis
cussoes aí vão desde a representatividade das amostras (muitas
vezes grandes empresas têm outra forma jurídica que não a socie
dade anônima, e por isso são excluídas das amostras), passam p~
la natureza e participação quantitativa dos acionistas nas empr~
sas, e chegam à construção dos tipos empíricos (as coalizões de
acionistas existem? São relevantes?).

(50) Quanto mais baseado em indução quantitativa, mais tende o trabalho a se
limitar à população estudada. Um bom exemplo.é o trabalho de Larner, Ma
nagement Control and the Large Corporation(Dunellen Publishing Co., New
York, 1970).

(51) A este respeito, estamos nos baseando principalmente na obra de Florestan
Fernandes, Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica (T.A. Queiro~
São Paulo, 1980), isto e, considerando, grosso modo, tres fases do traba
lho científico em ciências sociais, a caracterizacão empírica, a constru
ção dos tipos empíricos puros (ou seja, de reconstrução sintética da re~
lidade), e a explanação interpretativa. Florestan cita ainda a possibil~
dade de passagem da primeira para a terceira fase em trabalhos onde o in
vestigador mesmo realiza o levantamento dos dados brutos, e faz sua crI
tica e análise.
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Não e nossa intenção fazer urna análise das metodologias
desenvolvidas nestes trabalhos. O objetivo ê colocar de forma g~
nêrica qual o esquema de interpretação q~e procuramos utilizar
no desenvolvimento deste estudo, levando em consideração os di
versos caminhos metodológicos possíveis.

Em primeiro lugar, urna advertência: não seguiremos, ao
tratar dos fatos empíricos, os procedimentos que permitiriam che
gar a induções de caráter quantitativo. Sendo assim, não há ne
nhuma preocupaçao rigorosa com tamanho da amostra, intervalos de
significância e outros parâmetros que são obrigatórios no estabe
lecimento de modelos estatísticos. A quantificação de variáveis
serve apenas de apoio a conclusões de caráter qualitativo.

O segundo aspecto refere-se ao mêtodo de interpretação.
Neste caso, poderíamos optar por um dos três principais mêtodos
utilizados em ciências sociais, que têm permitido a explicação
dos fen6menos sociais, atrav~s de processos recorrentes em dife
rentes sociedades que tenham algumas caracterizações básicas em
comum. Estes três m~todos são: ffOm~todo de compreensao, cuidan
do dos problemas pertinentes à socialização e às bases sociogen~
ticas da interação social, permite abstrair as variáveis operati
vas de um campo a-histórico; o m~todo objetivo (ou gen~tico-co~
parativo), focalizando os problemas ontogen~ti~os ~ filogen&icos
colocados pela classificação das estruturas sociais, permite ab~
trair as variáveis operativas, combinadas em constelações nuclea
res mutáveis, de um campo supra-histórico; e o mêtodo dial~tico,
tratando das relações existentes entre as atividades socialmente
organizadas e a alteração dos padrões da ordem social, que caem
na esfera de consciência social, permite abstrair as variáveis
operativas de um campo histórico.ff(52) Ora, mesmo reconhecendo
igual validade lógica para os três m~todos citados, procura-se
uma maior aproximação com os procedimentos que permitem entender

(52) FERNANDES,Florestan.FundamentosEmpíricosda ExplicaçãoSociológica.
São Paulo, T. A. Queiroz, 1980, p. 34-35.
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os fen6menos de mudança da ordem social.

Neste sentido, podemos discutir algumas considerações
de Fernando Henrique Cardoso(53)., quando estudou as especificl
dades do desenvolvimento capitalista no Brasil meridional. ° con
ceito central, em sua utilização do m~todo dial~tico para a ana
lise da realidade social, ~ o de totalidade (54) . Nesta explic~
çao, o "conceito de totalidade ~ utilizado corno um recurso in
terpretativo pelo qual se visa compreender, (...) não a identi
dade, o padrão de invarlancia, mas as diferenças em uma unidade,
tal como são engendradas numa totalidade determinada(55). Esta
totalidade concreta, constituída como síntese de múltiplas deter
minações não ~ uma simples reprodução intelectual de relações,
tal como elas se apresentam empiricamente. Aqui, "O ponto de pa!
tida imediato,o real, transfigura-se na análise dial~tica, numa
s~rie de mediações pelas quais as determinações imediatas e sim
pIes (e por isso mesmo parciais, abstratas) alcançam inteligibl
lidade, ao circunscreverem-se em constelações globais (concr~
tas) ." (56). Neste mo vi.men to , sintetizam-se tanto as determina
ções gerais, que explicam os processos sociais recorrentes., qua~
to as determinações particulares, manifestação de novos proce~
sos. Sendo que a explicação das totalidades se baseia nestas de
terminações particulares. Se isto por um lado limita as possibl
lidades de generalização das explicação obtidas, por outro, "o
m~todo dialético permite a análise dos processos sociais recor
rentes em conexao com os mecanismos regulares de mUdança.,,(57) -

(53) Estamos nos referindo à introdução metodológica de Fernando Henrique Ca!
doso em Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional - ° Negro na Socie
dade Escravocrata do Rio Grande do Sul (Paz e Terra, Rio de Janeir~1977,
p . 23-43). .
Sobre a totalidade concreta enquanto concepção da realidade, princípio e
pistemológico e método,ver de Karel Kosik, Dialética do Concreto (Paz e
Terra, Rio de Janeiro,1976). "Na realidade,totalidade nao significa to
dos os fatos. Totalidade significa: realidade como um todo estruturado~
dialétic~ no qual ou do qual um fato qualquer (classe de fatos, conjunto
de fatos),pode vir a ser racionalmente compreendido",Kosik, Karel, op.
cit., p . 35.
CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridio
nal. Rio de Janeiro, 1977, p. 24-25.
CARDODO, Fernando Henrique. Capitalismo e , p. 27.
CARDOSO, Fernando Henrique. Capltallsmo e , p. 32.

(54)

(55)
(56)
(57)
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B justamente neste aspecto, a incorporação dos proce~
sos de mudança na explicação do objeto estudado, que levou a uma
tentitiva de interpretação mais próxima deste ~€todo.

A exposlçao de resultados segue, portanto, um caminho
que se inicia com as relações mais gerais entre o capital finan
ceiro e industrial. Baseia-se na bibliografia, já apresentada,
que discute esta vinculação nos países de capitalismo mais dese~
volvido, por isso tipo extremo destas relações, onde se aprese~
tam em sua forma mais pura.

o segundo momento apresenta aspectos da constituição
do capital financeiro e do sistema financeiro no Brasil, Estes,
dado o caráter retardatário da industrialização, e tamb€m da si
tuação de dependência do país, apresentam especificidades que di
ferenciam o caso brasileiro do desenvolvimento "clássico", como o
dos Estados Unidos.

o resultado final apresenta uma Vlsao da forma concre
ta que assumem as relações entre propriedade acionária e contro
le administrativo no Brasil, e de suas possibilidades de evolu
ção, num contexto de capitalismo ainda em· construção, onde o ca
pital financeiro € predominantemente estatal, e a estrutura da
propriedade das empresas privadas € extremamente fechada.

2 - CAPITAL INDUSTRIAL E CAPITAL FINANCEIRO

Marx inicia seu estudo do capital examinando sua forma
mais comp1eta, o capital industrial, gerador do excedente que
assume as formas de lucro, juros e renda da terra. Estabelece,
também, uma relação de domínio do capital industrial, sobre '0

mercantil e o produtor de juros, embora estas duas esp€cies se
jam anteriores a ele cronologicamente, precedendo o próprio sur
gimento do capitalismo.

Entretanto, no decorrer de seu desenvolvimento, o capi
tal industrial busca submeter as formas antigas de capital, como
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bem o demonstra a luta e destruição dos monopólios comerciais e
igualmente o combate ao capital usurãrio e seus juros extorsivo~
que resultou na criação do moderno sistema de crédito.

f, portanto, uma compreensao oposta a de Hilferding,
onde o domínio do capital-dinheiro por parte do sistema bancãrio,
permitiria a este a hegemonia sobre o capital social global.

Esta Vlsao de Marx nao significa, contudo, o menospr~
zo do papel desempenhado pelo crédito no desenvolvimento capit~
lista. Ao contrãrio, mostra o seu papel potencializador do cres
cimento econ6mico, ao colocar a serviço do capital industrial os
fundos monetãrios .acumulados pela sociedade.

A anãlise da relação entre capital industrial e finan
ceiro tem como origem, nesta concepção, o ciclo do capital-indu~
trial. A partir daí é que se gera o excedente global, apropri~
do pelo capital em qualquer de suas formas.

E, como jã vimos(58~ é a transformação do próprio capi
tal em mercadoria que permite a existência do capital produtor de
juros. Desta maneira, o excedente se divide em lucro de empres~
rio e juros, o primeiro correspondendo ao ganho do capital ativo
e o segundo i propriedade do capital, constituindo duas esferas
separadas de acumulação.

-Igualmente, criam-se as condições para a genese do ca
pital fictício, que consiste apenas em um rendimento capitaliz~
do. São incluídas no capital fictício as ações das sociedades
an6nimas, que representam antes de mais nada, um direito
os lucros gerados pelo empreendimento.

sobre

Mas, como nota Hilferding, o capital produtor de juros
diversifica-se em mais de uma espécie. Para comprovar, primeira
mente distingue as figuras de empresãrio (dirigente industrial),
e capitalista industrial (proprietãrio das ações). Depois, como

(58) Veja-se no capítulo 1 acima, p. 15 e seguintes.
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exemplo das diferenças entre os diversos tipos de capital prod~
tor de juros, separa o capitalista industrial dos outros capit~
listas monetirios, pois sua receita (dividendos) não~ determina
da a priori, dependendo do desempenho da empresa em que o capital
esti investido.

Acrescenta a isto, o fato de que as açoes ordinirias
t~m direito a voto e, portanto, permite aos capitalistas indus
triais pertencerem ao conselho de administração das empresas em
que detenham parcela apreciivel do capital votante.

Resumindo os resul tados alcançados at~ aqu i , temos:

1- A constituiçâo de duas esferas aut6nomas de acumulação, indus
trial e financeira, correspondendo ao capital-ativo e ao capl
tal-propriedade, respectivamente.

2- A diferenciação interna ao próprio capital produtor de juros,
onde o capital invEstido em ações não tem seus rendimentos fi
xados a priori, e o seu pr6prio valor, por ser capital fict!
cio (renda capitalizada), depende destes rendimentos.

A relação entre as duas formas de capi tal, industrial e
produtor de juros, ~ ao mesmo tempo de integração (unidade) e de
conflito.

B unidade no sentido que ambas provem do mesmo ciclo
do capital produtivo e que cada uma delas pressupõe a exist~ncia
da outra, pois não hi acumulação sem o capital-dinheiro necessa
rio à compra das condições de produção, e esse capital inicial
nao se valoriza se nao for posto em funcionamento.

Ao mesmo tempo, sao antag6nicas em sua disputa pelo
excedente. t o lucro de empresário que permite ao capital ativo
expandir seu controle sobre o trabalho, aumentar a produtividade,
conquistar novos mercados, ao ser reinvestido. Gera, tamb~m, a
renda que é apropriada pelos dirigentes industriais, papel so
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cial que comanda este processo.

Por outro lado, o juro, determinado por oferta e dema~
da de cr€dito~ € a parcela do excedente retida pelo capital pr~
dutor de juros em sua função de adiantar capital-dinheiro
as diversas aplicações do capital produtivo.

para

Quando consideramos tamb€m o capital fictício, como
açoes, títulos da dívida pública etc., a situação complexifica-
se, pois estes títulos tamb€m tornam-se campo de investimento fi
nanceiro, concorrendo com o capital produtivo pelos fundos disp~.. .nlvelS.

o surgimento das sociedades an6nimas, por sua vez, pos
sibilita que a distinção entre capital-ativo e capital~propried~
de alcance uma situação extrema, onde a figura do dirigente in
dustrial não possui nenhuma parcela da propriedade, e os acionis
tas não têm nenhuma função no processo real de produção.

Agora, ainda que se considere esta situação extrema,
a interdependência entre capital ativo e propriedade continua,
pois mesmo presumindo, como Scott e Kotz(59), uma diferença en
tre controle operacional e estrat€gico, e mais ainda, que os ad
ministradores profissionais são responsáveis por ambos, como pe~

& B & S (60) -. . ~ . dsam Berle Means e aran weezy ,a proprla eXlstencla o
capital-ativo enquanto unidade autônoma de capital, depende da
anuência dos acionistas, ou seja, do capital-propriedade.

Supondo os acionistas como meros capitalistas financel
ros, interessados em dividendos e ganhos de capital, a política
de dividendos realizada pelas empresas influirá decisivamente em
seus interesses. Então, para discutir tanto o enfrentamento p~
la distribuição do excedente entre lucro de empresário e divide~
dos, como os interesses de acionistas em manter uma fiscalização

(59) Veja-se item 6 do primeiro capítulo,acima.
(60) Veja-se itens 4 e 6 do primeiro capítulo.
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sobre a administração, e pelo lado oposto, dos administradores
em obter autonomia em relação aos acionistas, é necessário discu
tir a política de dividendos, e de que maneira a distribuição da
propriedade afeta esta política.

3 - A POLTTICA DE DIVIDENDOS

Adam Smith, ao construir sua teoria do valor, em sua
segunda versão, estabelece o "preço natural" de uma determinada
mercadori a, como formado pela adição do "preço na tural" dos dive!:.
sos fatores de produção. Assim, o juro é o preço pago pela utili
zaçao dos fundos monetáriosC6l). Posteriormente, sua teoria do
valor foi criticada por David Ricardo e por Marx, no que concer
ne à formação do valor. Marx criticou também a existência de um
"preço natural" do juro, mesmo aceitando a existência de preços
naturais de salário e lucro, determinados a partir de suas teo
rias do valor e da mais-valia. O juro não seria determinado dire
tamente por condições estruturais da economia, mas apenas por
oferta e demanda de crédito. E esta taxa àe juros que ao capit~
lizar os dividendos forma o preço das ações. Não há, todavia,
maiores preocupações com a explicação da magnitude dos dividen
do~ distribuídos.

Ao propor uma distinção entre juros e dividendos, Hil
ferding busca uma explicação para o nível de dividendos pratic~
do pelas empresas. Embora não tenha sido confirmada historicamen
te, sua teoria baseada no "ganho do fundador", que vimos ant.er.ior
mente, leva à conclusão de que quanto maior for a parcela do lu
cro de empresário transformada em dividendos, maior será o valor
capitalizado na forma de preço de ações, maximizando o "ganho de
fundador". Daí, a tendência de transformar todo o lucro do empr~

(61) Smith considera a taxa normal de juros como indicador da taxa natural de
lucros. O juro é em geral considerado como proveniente dos lucros e va
riando de acordo com as mesmas causas que afetam o nível de lucros em
uma nação. Veja-se a respeito de Adam Smith, o capítulo IX do Livro I,
"Dos Lucros do Capital" em A Riqueza das Nações (FundaçãoCalouste Gul
benkian, Lisboa, 1981, p. 211-229).
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sário em dividendos.

Quem mais pesquisou a relevância da política de divi
dendos e seus efeitos sobre a empresa e os acionistas, foram os
economistas neoclássicos da área de Finanças. Mesmo considerando
que suas teorias desenvolvem-se sobre a base de "decisões de in
divíduos racionais", suas pesquisas empíricas e interpretações
subseqüentes 'permitem alcançar uma boa Vlsao sobre este tema.

o trabalho de Ancelevicz(62) procura discutir os diver
sos modelos financeiros sobre a relevância da política de
dendos.

divi

Sua distinção mais geral no que concerne aos modelos,
e separá-los conforme o papel assumido pela política de dividen
d· . (63)os, atlvo ou passlvo .

Es te papel é cons iderado pass ivo se for determinado uni
camente pelas decisões de financiamento das empresas. Neste caso,
existe apenas uma comparação de custo de oportunidade entre ln
vestir e reter lucros, dependendo da taxa de retorno de investi
mento. Aqui, só existe distribuição de dividendos quando os re
cursos da empresa não têm outro destino rentável.

A outra poslçao e de considerar o papel da política de
dividendos como ativo, isto e, independente da decisão de finan
ciamento possui necessidades próprias, pois afeta os acionistas.

Entretanto, dentre os que consideram a política de di
videndos como ativa, existem dois grupos: os que consideram irre
levante a distribuição de dividendos, como James E.Walter e Mil
ler & Modigliani; e os que consideram o oposto, como Myron Gor

(62) ANCELEVICZ, Jacob. Relevância dos Dividendos.São Paulo, s.c.p., 1973.
(63) Veja-se o capítulo 111, Controvérsiasacerca da política de dividendos,

de ANCELEVICZ, Relevância...
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don(64) .

Para os que advogam a irrelevância, duas
básicas devem ser consideradas:

afirmativas

1- Enquanto houver possibilidades de investimentos com retornoso
bre o investimento (R.O.I. daqui para a frente) maior do que
o custo de capital, haverá reinvestimento.

2- O retorno de novos investimentos compensara para os acionis
tas a redução nos dividendos correntes. O que significa que os
acionistas são indiferentes a rendimentos provenientes de di
videndos, ou de ganhos de capital.

O modelo de James E. Walter supoe que a taxa de
dertdos depende apenas da lucratividade dos investimentos.

divi

O seu modelo e representado por:

P D + ~ • (E -D) / p;

onde "P" é o preço das açoes, "D" os dividendos, "r" é o R.O.I.;
"E" é lucro por ação, e "p" é a taxa de capi talização. Se maximi
zarmos P, teremos as seguintes situações:

a) r:> p

b) r = p

c) r < p

D = zero
D e indeterminado
D = lucro total

(64) Para maiores detalhes sobre a construção destes modelos, que são dispen
sáveis em nosso caso, veja-se James E. Walter, Dividend Policies and a
Common Stock Prices (Journal of Finance, March, 1956, vol. XI, p. 29-41);
~üller, Merton H. e Modigliani, Franco. Dividend Policy, Growth and the
Voluation os Shares (Journal of Business, October, 1961, vol. XXXIV, n9
4, p. 411-33); Gordon, Myron J., Dividends, Earnings and Stock Prices,
(Review of Economics and Statistics, ~~y, 1959, vol. 41, p.99-10S).
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Isso significa qu~ para cada caso, o rendimento mixi
mo dos acionistas supõe combinações diferentes entre di~idendos
e ganhos de capital.

Modigliani & Miller partem dos seguintes pressupostos:

- o valor da empresa depende somente do seu "potencial de lucra
tividade". As políticas de financiamento e dividendos não mu
dam a valorização da empresa;

é indiferente a utilização de capital próprio ou de terceiros,
para o financiamento da empresa.

As conclusões que chegam sao semelhantes as de James
Walter, quais sejam:

a) dado o retorno sobre o investimento e os lucros iniciai~ a ta
xa de crescimento dos lucros depende somente da taxa de inves
timento em relação aos lucros totais para o período e do nume
ro de períodos.

b) a política de dividendos depende da relação entre a taxa ln
terna de retorno da empr esa Cp*) e da taxa de capi talização
de mercado Cp). Maximizando os rendimentos dos acionistas, te
mos:

P*-Ç P

p*> P

D = lucro total
D zero

c) princípio da racionalidade simétrica do mercado. Não existe
influência da incerteza para avaliação das empresas no merca
do. Os acionistas são indiferentes a dividendos e/ou ganhos
de capital.

Ji a perspectiva que entende como importante a distri
buição de dividendos levanta os seguintes argumentos:
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1- Aversão ao Risco. Corno o retorno esperado pelos investidores
depende do preço da ação e dos dividendos, a não distribuição
destes aumenta o risco dos acionistas. Este risco tende acres
cer com o tempo, quando os dividendos não são distribuídos.
Portanto, dada a aversao ao risco dos investidores, o montan
te e a época dos dividendos interferem na determinação dos
riscos oferecidos pelas ações e, portanto, em seu preço;

2- Conteúdo lnformacional. Embora o valor da açao sofra mais in
fluência das expectativas que dos dividendos correntes, estes
sao indicadores do desempenho da empresa;

2- Preferência por Renda Corrente. O fator desconto faz com que
o valor presente dos dividendos diminua i medida que o prazo
se distancia.

O modelo de ~~ron Gordon, que defende a relevância dos
dividendos, pressupoe que:

- a compra de ações e motivada pelo recebimento "ad infinitum"
de dividendos. O preço da ação é função deste fluxo contínuo;

- o preço da açao e, portanto, resultado dos seguintes fatores:
lucro corrente, taxas de retenção e de investimento, R.O.l. e
taxa mínima de lucratividade por açao;

- a incerteza das expectativas de dividendos depende de: taxa de
crescimento da expectativa de investimentos, instabilidade dos
lucros das empresas
presas, liquidez do
zos de débito,

sem alavancagem, índices de débitos das em
ativo operacional e da estrutura dos pr~

Daí se chega i conclusão que existe urna relação entre
a taxa de lucratividade mínima e a taxa esperada de crescimento
nos dividendos.

A formalização do modelo parte de:
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p = Dl + D2
(I + K) I

para deduzir que P Dl
K - b.r

onde: P = preço da açao
Dt dividendo no período t
K = taxa de retorno sobre o capital próprio
b taxa de lucros retidos
r = R.a.I.

Logo, o preço da açao depende tanto dos dividendos dis
tribuídos e do retorno do capital próprio, como dos fatores que
determinam novos investimentos, R.a.I. e retenção de lucros.

A apresentação deste modelos permite alguns comentá
rios sobre a política de dividendos e lançamento de açoes.

Consideraremos os modelos que atribuem um caráter ati
vo a política de dividendos, pois não parece razoável que, dada
a dependência que as empresas apresentam em relação aos acionis
tas, a distribuição de dividendos seja um resíduo decidido pelo
livre arbítrio da administração, como querem os defensores do p!
pel passivo dos dividendos.

De qualquer forma, todos os modelos imputam ao R.a.I.
papel fundamental na determinação da política de dividendos, me~
mo quando estes são apenas um resíduo. Esta colocação serve para
delimi tar melhor o concei to de "ganho de fundador" de Hilferding,
pois inverte a prioridade quando do lançamento de novas aç6e~ Se
consideramos o retorno do investimento corno variável-chave, o
lançamento de novas ».ç oe s passa a ser urna decisão de financiamen
to, onde se escolhe a alternativa em que o custo do capital e o
mais baixo possível. Já o "ganho de fundador" faz parte de um mo
vimento autônomo para obter um ganho financeiro na criação de ca
pital fictício. E mais ainda, que transforma todo o lucro de em
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presário em dividendos. Aliás, Hilferding só chega a estas con
clusões na medida em que entende que as sociedades anônimas,apoi~
das pelos bancos, teriam acesso fácil ao crédito, prescindindo
de fontes internas de financiamento (lucros retidos), podendo por
isto distribuir todo o lucro de empresário.

As evidências, pelo contrário, mostram a importância
que os fundos internos têm tido no financiamento das empresas.
Por outro lado, embora as empresas possam lançar açoes para ob
ter ganhos financeiros, este não parece ser o motivo mais impo!
tante para esta decisão. Neste caso, o motivo de financiamento é
mais forte, pois os recursos são levantados de acordo com a ren
tabilidade dos projetos, ou para melhorar a estrutura de capi
tais, substituindo recursos mais caros, por outros mais baratos
para a empresa.

Desta forma, voltamos à indeterminação da política
dividendos. Pode nos auxiliar a pesquisa de John Lintner(65)
Estados Unidos, que envolveu uma população de 600 empresas,

de
nos
das

quais utilizou uma amostra de 28, cujas políticas foram seguidas
durante sete anos. Os dois determinantes mais importantes para a
constituição da política de dividendos conforme este estudo, fo
ram: o nível corrente de lucros em primeiro lugar; e uma "taxa
ótima de dividendos" (em relação aos lucros) estabelecida como
alvo pelas err.presas.Mas, para definir o nível de dividendos a
cada ano, se considera além do dividendo alvo, dado pela taxa
ótima de dividendos e pelos lucros correntes, o nível de dividen
dos distribuídos no ano anterior, procurando não ocasionar muda~
ças bruscas nos dividendos pagos, de um ano para outro. As muda~
ças no nível de dividendos ocorrem lentamente, sendo distribuí
dos por vários anos, mesmo se o nível de lucros varia com maior
intensidade.

E, ao considerarmos as açoes corno renda capitalizada,

(65) LINTNER, John. Distributionof Incomesof CorporationArnong Dividends,
Retained Earnings and Taxes. ArnericanEconornicReview, vol. XLVI, May,
1956, p. 97-113.
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os resultados da pesquisa de Lintner, onde as empresas tendem p~
lo menos a manter o nível de dividendos (apesar de levar em con
ta uma hipotética taxa ótima de dividendos), conduziriam a uma
situação de maior estabilidade do preço das ações.

Neste sentido, é difícil concordar com os modelos que
advogam a indiferença em relação i distribuição de dividendos,
que seriam compensados por ganhos de capital. Na medida em
o potencial de lucratividade de uma empresa não se realize a

que..nl
vel de distribuição efetiva de resultados, é difícil crer que os
acionistas possam durante vários períodos sustentar um título,
baseado apenas em expectativas.

A pesquisa de Lintner avança no sentido de mostrar a
importância da manutenção do nível de dividendos por parte das
empresas, pois quedas neste nível desagradam os acionistas, pr~
vocando reações contrárias i administração.

Agora, o que determina um nível específico de
dos fica ainda inexplicado. Certamente depende do nível

dividen
de lu

cros, mas, ao se agre ga r o conce ito de fi taxa ótima de dividendos"
retirado acriticamente do discurso empresarial, coma um objetivo
perseguido pelos administradores, apenas se transfere a dificul
dade em vez de resolvê-la.

Para explicar como se resolve qual o nível de dividen
d d - o ib o - d V H (66)os pratica o, e lmportante a contrl Ulçao e an orne que
coloca os fatores que influenciam decisivamente a política de di
videndos, quais sejam:

1- Projetos onde o retorno do investimento e maior do que o cus
to do capital;

2- Preferência dos acionistas por dividendos correntes;

(66) Veja-se a pOSlçao de Van Horne in Luciano de Carvalho Ventura, política
de Dividendos (São Paulo, s.c.p., 1974, p. 57), e Van Horne, James C.
FinancialManagement and Policy (PrenticeHall Inc., Londres, 1972).
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3- O custo de capital de retenção de lucros e menor que o custo
de capital de emissão de novas açoes;

4- Os níveis históricos de pagamento de dividendos.

O primeiro e terceiro fatores derivam diretamente da
necessidade da empresa enquanto unidade de capital produtivo, se
expandir e aumentar seus lucros. Aí se incluem os investimentos
rentiveis, e a retenção de lucros corno fonte para estes investi
mentos.

Ji o segundo e quarto fatores sao a garantia para os
acionistas que os rendimentos serão realiziveis monetariamente,
e que os preços das ações não devem cair, se a taxa de juros p~!
manecer constante, pois os dividendos permanecem em níveis histó
ricos.

A nao observância dos interesses dos acionistas somado
ã queda geral do preço das ações, que ocorreram nos Estados Uni
dos no início dos anos 1980, levaram ao surgimento de especulad~
res, que com apoio de bancos e/ou pequenos acionistas, substitui
ram ou chantagearam as diretorias de virias empresas com propri~
dade acioniria dispersa(67).

Estes fatos têm a propriedade de reforçar as conclu
soes sobre a importância da política de dividendos, e a continui
dade da interdependência entre capital acionirio e capital ativo.
Os dirigentes industriais, capitalistas ativos, continuam a de
pender dos proprietirios, mesmo quando as ações são dispersas,
pois o cariter instivel dos dividendos que diferencia os acioni~
tas de outros capitalistas rnonetirios, tamb~m os coloca na situ~
çao de sancionar, ou não, os resultados obtidos pela empresa.

O conflito entre lucro de empresirio e dividendo e,

(67) Veja-se o artigo "The Raiders", in Business Week, New York, n? 2883-213,
March, 4, 1985, p. 72-81.
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portanto, uma constante na sociedade anônima desenvolvida, e se
resolve a cada período, numa espécie de "modus vivendi", onde em
bora possa haver o primado da acumulação produtiva, se procura
no mínimo manter o nível de dividendos e, portanto, o preço das
ações, e elevá-lo de acordo com o crescimento da lucratividade.

4 - O DIVIDENDO DE CONTROLE

Vimos como, no capítulo anterior, vários autores sub1i
nhavam a participação dos grandes acionistas na cúpula adminis
trativa das empresas. Discutia-se entre eles, Marx, Hi1ferding,
os defensores do controle financeiro como Kotz, e do controle por
proprietários como Scott e Cheva1ier, o caráter desta particip~
ção. Primeiro, se ela influiria realmente nos negócios da empre
sa, ou serviria apenas como fonte de-prebendas? Segundo, admiti~
do a existência da participação dos grandes acionistas na gestão,
esta deveria ocorrer por canais formais, como participação na di
retoria ou conselho de administraçã~ ou poderia ocorrer por in
termédio de canais informais de comunicação?

Na linha de raciocínio que viemos desenvolvendo até
aqul, separando o capital-função do capital-propriedade, distin
guimos como caso extremo dois papéis sociais, o de dirigente in
dustria1, respons~ve1 pela atividade administrativa, inclusive a
estratégica, e o acionista, independente da importância de sua
participação, como um tipo de capitalista financeiro, cuja pec~
1iaridade permite julgar os resultados obtidos pela administra
çao.

Por enquanto, vimos o acionista genérico, sem levar em
consideração os efeitos da concentração de propriedade. Note-se
que a própria existência do capital já pressupõe a separação en
tre assalariados e proprietários dos meios de produção. Mas, mes
mo quando se considera a distribuição dos ativos financeiros, ve
rifica-se a mesma desigualdade(68).

(68) Veja-se de C. Wright Mills, A Elite do Poder (Zahar,Rio de Janeiro,1968,
p.147-8), nos Estados Unidos em 1952, menos de 7% da popu1açâo adulta pos
suiam ações, e 42% dos dividendos destinadosa indivíduoseram recebidos-
por aproximadamente0,1% da população adulta.
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A existência de grandes acionistas concentra o poder
derivado da propriedade, tornando mais vulnerável a posição dos
administradores. Daí a capacidade destes proprietários obterem
vantagens adicionais em relação ao conjunto dos acionistas.

A possibilidade da existência de duas classes de acio
nistas e discutida por Brito &Portela(69). Eles partem das van
tagens da especialização entre as administrações da propriedade
e operacional a nível de eficiência econômica. A administração
da propriedade, ou seja, de ações, se faz em um mercado onde o
risco ~ negociado, e a 'rentabilidade dos títulos inclui um pr~
mio de acordo com o risco assumido. Este mercado e cotisiderado
semelhante ao mercado de seguros. Assim, uma seguradora quando
segura um bem utilizado pela parte segurada, se expoe a um "peri
go moral", pois existe a possibilidade da parte segurada não to
mar o cuidado normal em relação ao bem.

Analogamente, quando os administradores operacionais
tamb~m possuem uma participação que lhes garanta a maioria do ca
pital votante, surge o "perigo moral" representado pelo "divide~
do de controle", uma esp~cie de dividendo que a administração
atribui a si mesma sob as mais variadas formas, como por exemplo,
o subfaturamento para outras empresas com propriedade integral
dos administradores.

Esta possibilidade acaba permitindo maior rentabilida
de aos títulos de controle em relação aos demais, pois como "o
preço das ações representa a capitalização (valor atual e descon
tado) do fluxo de rendimentos a elas associados, os dividendos
de controle, ao serem capitalizados, gerarão um prêmio de
para qualquer transação de ações que gere controle,,(70).

valor

(69) BRITO, Ney O. & PORTELA, Haroldo S. Mercados Acionários: sua conceitua
ção e a nova lei das SociedadesAnônimas. Rio de Janeiro, Revista de Ad
ministração de Empresas, set/out 1976, 16 (5): 21-28.
BRITO, Ney O. & PORTELA, Haroldo S. Mercados Acionários..., p. 25.(70)
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A discordância principal que se pode apresentar em re
lação à explicação proposta por Brito & Portela diz respeito ao
fato de que o dividendo de controle pode ser obtido pelos gra~
des acionistas, sem que eles necessariamente tenham que partici
par da administração das operações. Basta influenciar as decisões
específicas que gerem o dividendo de controle.

A teoria de Chevalier(7l) sobre a separação entre
trole e propriedade também leva em consideração as vantagens

con
do

controle, que separa em tr~s. tipos: postos muito bem remunerados
associados a vantagens especiais; transações com outras socieda
des pertencentes ao grupo controlador, que podem significar tran~
fer~ncia de recursos; e utilização de informações internas da
companhia para negócios pessoais.

B a partir destas vantagens que Chevalier, baseado na
teoria dos jogos, representa a situação de conflito entre grupos
de acionistas, onde o grupo que detém o controle enfrenta um gr~
po desafiante e faz alianças com outros grupos (instituição fi
nanceira, pequenos acionistas) para atingir uma situação que lhe
assegure o apoio de mais de 50% do capital votante.

Os maiores méritos deste trabalho sao, primeiro, mos
trar como o grupo de controle pode permanecer à testa dos neg~
cios da empresa, mesmo com uma participação acionária ínfima ou
nula; segundo, indicar como o controle depende dos acionistas,
mais especificamente da correlação de forças entre eles.

Há uma diferença entre Brito & Portela e Chevalier,
quando enfocam os ganhos provenientes do controle. Para os pr~
meiros, a empresa e dominada por um grupo que detém mais de 50%
do capital votante, e para o segundo, o grupo
"apoiado" por mais de 50% do capital votante.

de controle e

Mas ambos os trabalhos colocam praticamente os mesmos
ganhos como "vantagens de controle" ou "dividendo de controle".

(71) Veja-se item 6 do capítulo 1, acima.
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Por isto e interessante observar mais de perto estas categorias.

Em primeiro lugar, os dirigentes industriais recebem
vencimentos que dificilmente poderiam ser qualificados de meros
"salários de direção". Pesquisa realizada por Business Week(72)
analisa os rendimentos de executivos de 259 empresas de capital
aberto (que incluem as maiores companhias norte-americanas), e
mostra que somados salários, bônus e compensações de longo termo,
a média de recebimento de presidentes e vice-presidentes destas
companhias e superior a US$ 1 milhão. Sendo que entre os 25 mais
bem pagos, a remuneração varia entre US$ 2,340 e 22,823 milhões.
Ou seja, uma parcela do lucro é distribuída aos executivos sob a
forma de "salários e bonificações".

Por isso, separamos nos itens citados por Chevalier, a
remuneraçao dos altos postos, das outras operações, como a trans
ferência de recursos, através do subfaturamento, para sociedades
que pertençam totalmente ao grupo controlador. Existe uma total
diferença quanto ã legitimidade desta operações. E, considerando
que Chevalier faz o grupo controlador depender da aquiescência
dos acionistas, é difícil crer que estes apoiassem o segundo ti
po de operação, ilegítimo e lesivo aos seus interesses. Assim se
considera como "vantagem de controle" apenas os rendimentos rec~
bidos pelos executivos, ao passo que as operações ilegítimas, de
vido â vigilância dos acionistas, tenderiam a ser minimizadas, ou
mesmo, desaparecer.

E totalmente diferente a situação quando o grupo con
trolador detém mais de 50% do capital votante, pois aí não há de
pendência direta do julgamento dos acionistas. Portanto, mesmo
as operações ilegítimas não enfrentariam o mesmo poder de resis
tência por parte dos acionistas. E por isso que se considera o
"dividendo de controle" um subproduto de controle acionário maj~
ritário e que tende a desaparecer com ele.

(72) Veja-se o artigo "ExecutivePay: who made the most - The average compen
sation of a CEO has passed $ 1 million", in Business Week, New York, n9-
2893-223,May 5/1985, p. 46-63.
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Desta forma, a ação dos grandes acionistas (separados
da atividade administrativa), realizada de maneira formal (ca!
gos na burocracia) ou informal, o que não faz muita diferença,
tende, quando o controle majoritirio se dilui, a se identificar
mais e mais com os objetivos de um acionista genérico, onde o
acompanhamento do desempenho da empresa esti fortemente ligado ã
distribuição de dividendos e ganhos de capital.
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CAPITULO III - INDUSTRIALIZAÇÃO E FINANCIAMENTO NO CAPITALISMO
BRASILEIRO
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1 - INTRODUÇÃO

Depois de termos apresentado os determinantes gerais
sobre separação entre controle e propriedade, nosso objetivo e
desenvolver esta interpretação no sentido de incorporar alguns
traços do desenvolvimento capitalista no Brasil. Desta forma, p~
deremos delinear um quadro para entender qual a forma
que aquelas relações tomam no caso que examinamos.

concreta

As fazermos esta apresentação, deve ficar claro que
não se pretende discutir as diversas interpretações sobre a his
tória econômica brasileira(73). Pelo contrârio, a tentativa sera
de salientar apenas aqueles traços que possam suportar a sing~
laridade de relações entre gestão e propriedade acionâria agora
estudadas.

Assim sendo, na próxima seção, colocaremos aspectos da
industrialização num país de capitalismo retardatârio como oBra
silo Mais a frente, veremos mais de perto a forma de financiame~
to ao investimento industrial, que tem sido característica nes
te caso e, como esta, tem moldado o sistema financeiro nacional.
Dentro destas condições, no próximo capítulo, poderemos ver tan
to aqueles trabalhos que tratam do comportamento do empresariado
nacional (raros), como procurar entender os motivos da estrutura
societâria (conhecida), da empresa nacional e suas possibilidades
de evolução.

2 - O CAPITALISMO TARDIO E A INDUSTRIALIZAÇÃO RETARDATÁRIA

Utilizamos como fundamento para tratar do processo de_ _ (74)industrializaçao a obra de Joao Manoel Cardoso de Mello , O

(73) A este respeito, veja-se artigo de Luiz Carlos Bresser Pereira, "Seis In
terpretações sobre o Brasil", Dados (vol, 2S, n? 3, julho-setembro,1982)-
que traça um panorama completo sobre esta controvérsia.

(74) CARDOSO DE MELLO, João Manuel. O Capitalismo Tardio (C.T. daqui para a
frente). São Paulo, Ed. Brasiliense,1982.



70

Capitalismo Tardio. Interessa principalmente entender o processo
de industrialização como um processo de constituição de um deter
minado capitalismo.

A periodização realizada por Cardoso de Mello compr~'
ende os seguintes períodos, "economia colonial -- economia mer
cantil-escravista nacional -- economia exportadora capitalista
-- retardatária em suas três fases: nascimento e consolidação da
grande indústria, industrialização restringida e industrializa
çao pesada". (75)

o período que aqui mais nos interessa é o da economia
capitalista retardatária, principalmente a partir da indust~ia
lização pesada (1955-67, segundo Cardoso de Mello). Agora, para
isto passaremos rapidamente pelo nascimento e consolidação do
capital industrial (1888-1933) e pela industrialização restringl
da (1933-1955).

A primeira pergunta a responder é o que se considera
como industrialização retardatária, ou seja, "a industrialização
capitalista na América Latina é específica, e (...) sua espec~
ficidade está duplamente determinada: por seu ponto de partida,
as economias exportadoras capitalistas nacionais, e por seu mo
mento em que o capitalismo monopolista se torna dominante em es
cala mundial, isto é, em que a economia mundial capitalista já
está constituída. S a esta industrialização capitalista que cha
mamos retardatária.,,(76)

Sendo que, capitalismo monopolista é entendido no sen
tido de incorporar as teorias de imperialismo de Hilferding / Le
nin/Hobson(77), o que implica a aceitação de uma nova fase do c~
pitalismo que surge entre 1880 e 1900, e cuja caracterização
apreende os seguintes processos: uma grande intensificação do

(75) CARDOSO DE MELLO, João Manuel. C. T., p. 176.
(76) CARDOSO DE MELLO, João Manuel. C. T., p. 98.
(77) Vide CARDOSO DE MELLO, João Manuel. C. T., p. 49.
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processo de concentração de capitais, incorporando aceleradamen
te o progresso técnico, monopolização dos principais mercados
industriais; formação do capital financeiro, mescla do capital
industrial com o capital bancário, sob a hegemonia deste últi
mo(78); intensificação das exportações de capitais com o aumen
to da concorrência entre os capitalismos financeiros nacionais,
surgindo o colonialismo monopolista que reparte o mundo entre as
principais potências capitalistas.

Neste contexto, o processo de nascimento e consolida
ção da industrialização nos países da América Latina, coloca o
problema da constituição de forças produtivas capitalistas, a
partir da economia exportadora. Pois, embora nesta última o mo
nopólio de produção capitalista já seja o dominante, a reprod~
ção ampliada do capital ainda não está assegurada.

Veremos que Cardoso de Mello, ao discutir a importâ~
cia da constituição de forças produtivas capitalistas, parte de
Sérgio Silva, salientando que apenas este desenvolvimento garan
te que as forças produtivas tornem forma adequada as relações de
produção predominantes, de domínio do capital sobre o trabalho.
Coloca, além disso, outros fatores que determinam a importância
da formação destas forças produtivas, quando afirma: "Deste po~
to de vista, pensamos em constituição de forças produtivas capl
talistas em termos de processo de criação das bases materiais do
capitalismo. Quer dizer, em termos de constituição de um depa~
tamento de bens de produção capaz de permitir a autodeterminação
do capital, vale dizer, de libertar a acumulação de quaisquer
barreiras decorrentes da fragilidade da estrutura técnica do ca
pital.,,(79)

(78) ~sJ1lOque não se aceite as teses.sobre o "capitalismo financeiro", as o~
tras característicasdeste período em relação à concentração/centraliz~
ção de capitais e de expansão imperialista são comuns a outras interpr~
tações sobre o período.
CARDOSO DE MELLO, João Manuel. C. T., p. 97 e seguintes.(79)
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A partir daí, podemos considerar os traços gerais das
três fases da industrialização retardatária.

A primeira fase, de nascimento e consolidação do capi
tal industrial (iniciada em 1890) é o período onde se cons
troem as condições básicas para a existência do capital-indu~
trial, que consistem em criação de um mercado de trabalho, na
concen tração de uma 'massa de capi tal-dinhei ro nas maos
classe da sociedade, e criação de mercado interno de
consideráveis.

de uma
magnitudes

Entretanto, mesmo que essas condições tenham sido cria
das pelo capital cafeeiro, elas não são suficientes para expli
car, primeiro, de que forma uma determinada classe social pode
concentrar em suas mãos uma massa de capital-dinheiro passível
de ser transformado em capital-industrial; segundo, porque, da
das as tradicionais possibilidades de acumulação, esta classe
resolveu investir industrialmente este capital; e finalmente, c~
mo encontrou disponíveis força de trabalho e meios de produção.

As respostas a estas questões é fundamentada pela alta
rentabilidade do capital cafeeiro, onde nos períodos de expa~
são do ciclo econômico; a acumulação financeira sobrepassa a
acumulação produtiva dentro do complexo cafeeiro(80). "Era sufi
ciente, portanto, que os projetos industriais assegurassem, sim
plesmente, uma taxa de rentabilidade esperada positiva para que
se transformassem em decisões de investir.,,(8l)

Especificamente no que conCerne à burguesia
esta classe é tomada como desdobramento da burguesia
(tanto da produção e beneficiamento do café, como do
comercial e financeiro a ele ligado). E a concentração

indus tri aI,
cafeeira
complexo
de capi

tal-dinheiro nas mãos da burguesia industrial é facilitada por

(80) Aqui, ressalta-seo período 1890-94, onde o setor cafeeiro realmente atin
ge níveis excepcionaisde rentabilidade.

(81) CARDOSO DE MELLO, C. T.p. 100.
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condições favoráveis de financiamento, dado o crédito fácil g~
rantido pela política econômica no início deste período, como
também "a faculdade concedida aos bancos de se transformarem em
empreendedores industriais, a reforma da Lei das Sociedades Anô
nimas e o impulso dado à Bolsa de Valores". (82)

Finalmente, a crlaçao do mercado de trabalho e a exis
tência de bens-salários são explicados, respectivamente, pela
magnitude da imigração que permitiu a formação de uma população
de trabalhadores livres que excedia as necessidades do complexo
cafeeiro, e a existência dos bens-salários, pelo auge do setor
exportador que gerava divisas para importá-los.

Ainda comentando a rentabilidade do setor industrial,
sao citados como fatores que promoviam sua elevação, os segui~
tes: baixa taxa de salário devido a oferta abundante de mão-de-
obra, a proteção à produção industrial, bem como as facilidades
para a importação de máquinas, e a baixa relação capital/tr®alho
nas indústrias de consumo assalariado, onde se concentrava a ln
dustrialização nascente.

Ou seja, uma indústria protegida da concorrência exter
na com baixa relação capital/trabalho, com alta relação lucros/
salários, o que deve ter implicado em alta rentabilidade dos in
vestimentos. Se agregarmos a isto as conclusões de Wilson Cano(83)
sobre os fatores limitantes da concorrência no mercado interno
neste período, teremos mais um motivo para a elevação da lucra

(82) CARDOSO DE MELLO, João Manuel. C. T., p. 101. Sobre o papel da Bolsa de
Valores e do capital financeiro na constituição do modo de produção ca
pitalista no Brasil, no período de 1889-1913, veja-se a inovadora tese
de José Nivaldo Gomes Cordeiro, O Pa el do Ca ital Financeiro na Emer
aência do MOdo de Producãb Ca ita1lsta 1889-1913 : Analise o De ate na
Economia Polltica Brasileira s.c.p., Sao Paulo, 1986).

(83) CANO, Wilson. Raízes da Concentração Industrial em São Paulo. São Paulo,
T. A. Queiroz, 1981. Espec.i.a Irnerrte o capítulo III, "Alguns Aspectos da
Concentração Industrial".
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tividade. Os fatores sao em primeiro lugar, a existência .de
mercados locais protegidos por custos de transporte (tanto no ca
so de pequenas e médias, como no caso de grandes empresas). Em
segundo lugar, o fato da expansão da produção deslocar import~
çoes não implicou em disputa de mercado, pois este era demagnl
tude maior que a produção existente. Assim sendo, os dados de
censo da época tenderiam a subestimar o grau de concorrência exi~
tente, pois, além de inexistir um mercado nacional integrado, de~
tro dos próprios es tado s, exis tiam mercados "locai s" protegido s .
Por outro lado, dentro de um determinado ramo de produção (têx
teis, por exemplo), virias empresa~ que aparentemente seriam con
correntes, produziam tipoi especificos de produtos que não con

. .(84)corrlam entre Sl .

Prosseguindo na interpretação d~ Cardoso de Mello, ain
da nesta fase de surgimento do capital industrial, podemos ressal
tar a relação, ao mesmo tempo conflitiva e complementar, entre
o capital cafeeiro e o industrial(85).

Nesta situação, o capital industrial que é dominado p~
lo cafeeiro, depende deste de duas maneiras principais, da cap~
cidade de importar para se suprir de bens de capital, e dada a
sua fragilidade, dos mercados que são gerados pelo complexo ca

(84) Vide Wilson Cano, Raizes ..., p. 209 e seguintes.
(85) Uma discussão que apenas mencionamos, diz respeito aos motivos do nao

surgimento de uma indústria de bens de capital neste periodo. CARDOSO
DE MELLO, afasta a explicação da inexistência de mercado (o complexo
cafeeiro criaria mercado tanto para bens de consumo final, como para
bens de produção), e embora reconhecendo a maior relação capital/tr~
balho no departamento de bens de capital, aponta como principais cau
sas, as gigantescas economias de escala existentes neste setor pos
2~ revolução industrial, e portanto a necessidade de concentração e
centralização de capitais, num nivel incompativel com o grau de de
senvolvimento ~lcançado naquele momento. Reconhece, também, o problema
do monopólio de tecnologia exercido pelas grandes empresas monopolistas
(vide O Capitalismo Tardio, p. 102 e seguintes). Wilson Cano, por seu
lado, ja observa o surgimento de uma indústria de bens de capital na dê
cada dos 20, ocorrendo o que ele denomina de "primeira onda de inver
sões" de bens de produção (vide Raizes da Concentração Industrial em sãO
Paulo, p. 234).
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feeiro.

Vimos, portanto, a complementaridade entre capital ca
feeiro e industrial. O conflito (que exporemos de forma esquem~
tica), existente entre eles pela apropriação e investimento do
excedente, se realiza no ciclo econômico. Num primeiro momento,
de recuperação do mercado do café, a acumulação financeira sobre
passa a acumulação produtiva dentro do complexo cafeeiro, gera~
do capital-dinheiro excedente a ser investido nas atividades in
dustriais. À medida que o ciclo vai chegando a seu auge, o com
plexo cafeeiro necessita de todos os recursos disponíveis para
potencializar a acumulação produtiva, concorrendo diretamente con
tra o capital industrial. Nesta fase, o capital ~inanceiro inte!
nacional socorre o capital cafeeiro, gerando, inclusive, um au
mento de divisas, que ao aumentar a capacidade para importar, in
crementa a concorrência internacional à indústria nacional. Nes
te momento e que se acentuam a concentração/centralização (com
incorporação de progresso técnico) do capital industrial. Final
mente, a superacumulação leva ã queda de preços d~ café e, Po!
tanto, da capacidade de importar, tornando a indústria, de novo,
relativamente mais protegida e aumentando sua rentabilidade.

Como resultado deste período (1888-1933) temos a cons
tituição de "uma agricultura mercantil de alimentos e uma indús
tria de bens de consumo assalariado capazes de, ao se expandirem
reproduzir ampliadamente a massa de força de trabalho oferecida
no mercado de trabalho, que já possuiadimensões significativas;
de outro, forma-se um núcleo de indústrias leves de bens de prQ
dução (pequena indústria do aço, cimento etc.) e, também, uma
agricultura mercantil de matérias-primas que, ao crescerem, ense
jariam a reprodução ampliada de fração do capital constante sem
apelo às importações.,,(86)

O segundo período, 1933-1955, é de industrialização re~
tringida, "Há industrialização, porque a dinâmica da acumulação

(86) CARDODO DE MELLO, João Manuel. C. T., p. 109.
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passa a se assentar na expansao industrial, ou melhor, porque
existe um movimento endógeno de acumulação, em que se reproduze~
conjuntamente, a força de trabalho e parte constante do capital

C 8 7) -constante." E e considerada uma industrialização restringi
da porque "as bases técnicas e financeiras da acumulação são in
suficientes para que se implante, num golpe, o n~cleo fundamen
tal da ind~stria de bens de produção,,(88), que permitiria a auto
determinação d~ processo de acumulação.

Portanto, são características marcantes deste período,
o desatrelamento do capital industrial do complexo ~afeeiro, e o
crescimento do departamento de bens de produção com taxa acima
da média.

Novamente se coloca a questão do porque da não impla~
tação completa do setor de bens de produção. E, outra vez ares
posta recai na "descontinuidade tecnológica" deste setor, a difi
culdade de mobilização e centralização de capitais e de financia
mento externo, e o monopólio tec~ofógico das grandes empresas.
Sendo difícil concordar com este iiltimo argumento, pois IItecnolo
gia" é uma mercadoria e, portanto, pode ser comprada.

Outro motivo importante e o baixo risco e alta rentabi
lidade dos outros setores, preferindo o capital seguir a "linha
de menor resistência", acumulando-se nos setores de bens de con
sumo, .indii strias IIleves" de bens dur áve is, divers ificação 1imi ta
da de bens de produção, ou mesmo o comércio.

Pe~o lado da reprodução da força de trabalho, conside
ra-se que o setor agrícola produtor de alimentos tenha respondi
do bem ao crescimento dos mercados urbanos; embora o surgimento
da intermediação entre produtores e mercado urbano, dado o seu

preços
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E examinando o papel cumprido pelo Estado, Cardoso de
Mello cita o controle do poder de barganha dos trabalhadores (89),
a proteção contra as importações e realização de investimentos
em infra-estrutura(90).

(89) Francisco de Oliveira em Economia Brasileira: Crítica à Razão Dualista
(CEBRAP, São Paulo, 1972), ao examinar o desenvolvimento capitalista no
pós-anos 30, coloca três características distintas desta fase~ 1) inter
venção no mercado de trabalho; 2) intervenção do Estado no sistema econo
mico; 3) Novo papel destinado a agricultura. No que se refere ao mercado
de trabalho, ressalta a importância da legislação trabalhista, no senti
do de transformar a população que migrava do campo, em "exército de re
serva" à disposição da acumulação industrial, equalizar a taxa de satã
rios pela base (coloca-se também que no cálculo do salário mínimo legal~
não havia nenhUm componente relacionado ao aumento de produtividade).

(90) Sobre o papel desempenhado pelo Estado no período, Chico de Oliveira ci
ta a importância das mudanças nas "regras do jogo","no sentido de trans
formar o setor industrial no mais rentável do conjunto da economia, "re
guIando o preço do trabalho, já discutido anteriormente, investindo em
infra-estrutura, impondo o confisco cambial ao café para redistribuir os
ganhos entre grupos das classes capitalistas, rebaixando o custo de capi
tal na forma do subsídio cambial para as importações de equipamentos ...TI
(Crítica à Razão Dualista, p. 14).
Entretanto, sobre o processo de constituição do Estado, o trabalho de Sô
nia Draibe (Rumos e Metamorfoses - Estado e Industrialização "no Brasil:
1930/1960. Rio "de Janeiro, Paz e Terra, 1985) faz uma analise minuciosa.
A tendencia principal do período 1930/1955 é de expansão da intervenção
do Estado na economia, mesmo excetuando o governo Dutra, onde houve uma
relativa desaceleração. Esta intervenção crescente do Estado se concreti
za tanto a nível das regulamentações, como do financiamento, e da inter
venção diretamente produtiva.
Em torno de 1945, "o aparelho econômico do Estado e seus dispositivos le
gais atuavam sobre os mecanismos fundamentais: os salários, o câmbio~
os juros eo crédito" (Sônia Draibe, Rumos ..., p. 98). No que se refere
a financiamento, já em 1940 foram criados vários fundos específicos e
vinculados como forma de tributação, para financiar várias obras de i~
fraestrutura realizada pelo Estado (por exemplo, reequipamento e melhQ
ria de estradas de ferro, aproveitamento do carvão naciona~ investimento
em energia elétrica etc. (Vide Sônia Draibe, Rumos ..., p. 122). Para o
setor privado é criada a Carteira de Crédito Agrlcola e Industrial do
Banco do Brasil (C.R.E.A.I.), que financiava capital de giro e melhor~
mentos de equipamentos. Por fim, o início da constituição do setor prod~
tivo estatal, com a criação da Cia. Siderúrgica Nacional (CSN) em 1941,
Cia. Vale do Rio Doce (C.V.R.D.) em 1942, Cia Nacional de Alcális e Fá
brica Nacional de Motores (F~W) em 1943, e Cia. Hidroelétrica de sãO
Francisco (CHESF) em 1945. Para Sônia Draibe que segue a linha de Flores
tan Fernandes (A Revolução Burguesa no Brasil. Rio de Janeiro, Zahar,-
1975) para caracterizar a formaçao de um Estado capitalista moderno no
Brasil, dentro do processo global e lento, de constituição do capitalis
mo, o Estado pós 1930, é um "estado de compromisso" que "expressa a a~
sência de hegemonia de qualquer dos grupos dominantes e exerce o papel
de árbitro entre esses interesses"(Vide Sônia Draibe, Rumos ..., p. 22).
Esse Estado no período 1930-4-5 já constitui aparatos de intervenção eCQ

conto
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Finalmente, há o traço da pequena participação do ca
pital estrangeiro na economia nacional durante este período. O
que se explica, pelo período 1930-45, ter sido marcado pela gra~
de recessão e pela Zé}- Guerra Mundial, impedindo a continuidade do
processo de exportação de capitais por parte das economias dese~
volvidas e também pela base frágil da acumulação existente até
então, que ao mesmo tempo prescindia e não abria novos
ao investimento estrangeiro.

campos

O resultado é um período em que a industrialização -e
essencialmente "horizontal", onde não houve grandes modificações
e descontinuidades tecnológicas, seguindo a acumulação o caminho
de "menor res istência" repre sen tado pel as Lndii str ias. de bens de
consumo assalaiiado, e industria leve de bens de consumo,
já vimos acima.

corno

O período da industrialização pesada se abre com o blo.
co de investimento realizado no período 1956-61. Esta onda de
inversões levou às seguintes modificações; "de um lado, a, estru
tura do sistema produtivo se alterou radicalmente, verificando-
se um profundo "sal to tecnológico"; de ou tr o , a capacidade p rodu
tiva se ampliou muito à frente da demanda preexistente. Há, Po!
tanto, um novo padrão de acumulação, que demarca urna nova fase
e as características da expansão delineiam um processo de indus
trialização pesada, porque este tipo de desenvolvimento impll
cou um crescimento acelerado da capacidade produtiva do setor de
bens de produção e do setor de bens duráveis de consumo antes de
qualquer expans ão previ síve 1 de seus mercados',(91) .

O novo pàdrão de acumulação está baseado a nível de
partamental no crescimento autônomo (não induzido pela demanda)
de DI (departamento de bens de produção) e DIII (departamento de
bens de consumo capitalista) que levam a reboque DII (departameg

-nômica, embora de maneira ainda incipiente (os que vimos acima), necessa
rios a um posterior desenvolvimentoda industrializaçãopesada.
CARDOSO DE MELLO, João Manuel. C. T., p , 117.(91)
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to de bens de consumo assalariado) (92) .

Ora, a situação a que se havia chegado na metade da
d~cada dos 50, dado o grau de industrialização alcançad~ de cons
tituição das bases técnicas do capitalismo, as condições para a
implantação de Dr e Drfr estavam dadas. Por outro lado, teria si
do muito dificil, senão impossi~e~ que dadas as necessidades de
concentração/centralização de capitáis e a descontinuidade tecno
lógica existentes, este processo tivesse nascido corno simples des
dobramento da "industrialização restringida".

Dai que este período de expansão "não poderia
estar apoiada no Estado e no novo capital estrangeiro,
transfere sob a forma de capital produtivo.,,(93)

de ixar de
que se

O papel do Estado ~ de investir em infra-estrutura, e
nas indústrias de base que assume, gerando economias externas e
demanda para o setor privado. Al~m disso, coube tamb~m ao Estado
definir a forma de associação com o capital estrangeiro.

A entrada da empresa estrangeira resolve dois probl~
mas colocados ao processo de acumulação: aumenta a capacidade de
importar e resolve o problema de concentração/centralização de
capi tai s,

A vinda do capital estrangeiro (europeu inicialmente)
deve ser explicado não só pelas boas oportunidades de investimen
to, mas tamb~m pela forma de internacionalização do capital, pr~
dominante no pós-guerra. Nesta, a conglomeração financeira alia
se à expansão do capital produtivo a nivel internacional. Ora,
sabendo-se que nos anos 50, a grande empresa americana ainda es
tava interessada em aumentar sua participação relativa nos merca
dos europeus, fica compreensível porque a empresa européia

(92) Sobre o crescimento econômico nos diversos setores',e os instrumentos
utilizadospara viabilizá-los,veja-se de Carlos Lessa, Quinze anos de
política Econômica (Brasiliense,São Paulo, 1981).

(93) CARDOSO DE MELLO, João Manuel. C. T., p. 118.
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ê a primeira a exportar capitais para países como o Brasil.

Quanto as empresas de capital privado nacional, deve
ser dito que a industrialização pesada promoveu forte crescimen
to das mesmas. Este crescimento decorre de dois fatores prlnc~
pais: o forte ritmo de acumulação gerado por DI e DIII leva a
uma grande expansão da massa salarial e, portanto, da demanda de
bens de consumo assalariado, setor onde o capital privado nacio
nal ê hegem6ni~0; por outro lado, a expansão do setor metal-meci
nico permite o surgimento e/ou modernização de empresas nacio
nais que se colocam como fornecedores ou distribuidores nos no
vos ramos de produção onde predomina a grande empresa multinacio
na l .

Antes de abordarmos a crise de 1962/67, da forma como
ela ê vista por Cardoso de Mello, abriremos um parênteses. ~ in
teressante agregar os determinantes do salto dado pela economia
brasileira, durante o Plano de Metas, conforme Francisco de Oli
veira(94) .

Chico de Oliveira, ao examinar ~ período Kubitscheck,
salienta dois aspectos para justificar o ripido. ritmo de acumul!
ção realizado. Em primeiro lugar, a entrada de capital estrangel
ro sob a forma de capital produtivo, e o aumento da taxa de ex
ploração.

A entrada de capital estrangeiro na forma de capital
produtivo ê coI'ocado assim: liA acumulação di, aí, um salto de
qualidade: i mera transferência de tecnologia, isto ê, trabalho
morto externo, potencializa enormemente a reprodução do capital.
Sem essa incorporação não se podia pensar no crescimento da eco
nomia nos anos posteriores.,,(95) Assim, ele ressalta tanto a in
corporação de tecnologia, como o acréscimo ao estoque de meios

(94) OLIVEIRA, Francisco de. A Economia Brasileira: Crítica a Razão Dualista
(C.R.D.daqui para a frente). Sao Paulo. CEBRAP, 1972.

(95) OLIVEIRA, Francisco de. C.R.D., p. 45.
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de produção, que nao poderiam ser gerados pelas bases precárias
da economia nacional existentes anteriormente. Coloca, também, a
importância daqueles fatores em relação a participaçâo relativa
do capital estrangeiro na poupança nacional, que nunca foi muito
elevada.

o segundo aspecto se refere ao aumento da taxa de ex
ploração da força de trabalho, que permitirá o aumento dos exce
dentes necessários à acumulação. Aqui observa que "a intensa mo
bilidade social do período obscurece a significaçâo deste fato
(aumento da taxa de exploração), pois comumente tem sido identi
ficada com melhoria das condições de vida das massas trabalha
doras, que ao fazerem-se urbanas comparativamente à sua extração
rural, estariam melhorando. 11(96) Embora considere isto correto,
esta explicação deixa de lad6 tanto a relação salário real/custo
de reprodução urbano da força de trabalho, como a relação entre
salário real/produtividade. Ora, como esta Gltima cresce no p~
ríodo 1956/61, fica claro que o aumento de produtividade foi usa
do em prol da acumulação, ao mesmo tempo em que crescia a
ção lucros/salários.

rela

Voltando a Cardoso de Mello, sobre a crise que se verl
fica na economia brasileira no período 1962/67, ele a relaciona
com a impossibilidade de manutenção das taxas de investimento do
período 1956/61. A capacidade produtiva gerada durante o Plano
de Metas deveria ser "digerida" antes do nível de investimentos
se recuperar. Mas, além disso, .Cardoso de Mello dá grande impo!
tância também aos problemas originados da dinâmica capitalista
(realização dinâmica e desajustes dinâmicos entre estruturas de
oferta e demanda globais, segundo ele).

De qualquer forma, o ciclo de expansão (1956/61) e de
pressao (1962/67) completam a industrialização pesada. A partir
daí, a "industrialização chegava ao fim e a autodeterminação do
capital estava, doravante assegurada. Pouco importava que não ti

(96) OLIVEIRA, Franciscode. C.R.D., p. 46.
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vesse se mostrado capaz de realizar as promessas que miticamen
te lhe haviam atribuído.,,(97)

~ esta última colocação que mais nos suscita dúvidas,
pois independentemente das promessas associadas ~ industrializa
ção, ~ necessirio perguntar at~ que ponto se pode afirmar qu~ em
1967, a industrialização então existente permitia a autodetermi
naçao do capital.

Utilizando os crit~rios do pr6prio Cardoso de Mell~. se
ria necessirio, em primeiro lugar, que as forças produtivas to
massem a forma adequada ~s relações de produção~ de domínio. do
capital sobre o trabalho (grande indústria). Em segundo, que a
constituição de forças produtivas capitalistas permitissem a
criação das bases materiais do capitalismo, ou seja, de
um departamento de bens de produção que possibilitasse a
dução ampliada do capital al~m de qualquer insuficiência
se t~cnica.

criar
repr~

da ba

o primeiro aspecto, de domínio do capital sobre o tra
balho e de constituição da grande indústria, implica que o pro
cesso de produção capitalista (unidade do processo de trabalho e
do processo de valorização} tome determinada forma. Isto~, que
a nível do processo de trabalho, a tecnologia seja criada no in
tuito de tornar o trabalho social cada vez mais coletivo e inde
pendente de habilidades individuais e, al~m disso, que o
prio ritmo de trabalho possa ser dado pelo funcionamento da

. . (98)qUInarIa.

-pr~
ma

(97) CARDOSO DE MELLO,.João Manuel. C. T., p. 122
(98) Conforme Marx, que inspira Cardoso de Mello neste ponto, "o instrumento

de trabalho, ao converter-se em maquinaria, exige a substituição da for
ça humana por forças naturais e da rotina empírica pela aplicação conscI
ente da ciência. Na manufatura, a organização do processo de trabalho 50
cial ~ puramente subjetiva, uma:combinação de trabalhadores parciais. No
sistema de miquinas, tem a indústria moderna o organismo de produção in
teiramente objetivo que o trabalhador encontra pronto e acabado como con
dição material da.produção(...) A maquinaria, com exceções a mencionar
mais tarde, 56 funciona por meio do trabalho diretamente coletivizado ou
comum. O caráter cooperativo do processo de trabalho torna-se uma neces. cont~
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E a nível do processo de valorização, que o aumento do
excedente seja induzido principalmente pelo aumento de produtivl
dade e, portanto, barateamento na produção de bens-salirios
(mais valia relativa) (99)

Sem dúvida nenhuma, é uma tendência do desenvolvimento
do capital industrial·a constituição da grande indústria. Entre
tanto, o grau e o ritmo de sua expansão sobre.o conjunto da eco

o - 0- A °b I o (lÓO) b .nomla e varlavel. nl a Plnto ,em ora preocupado com a dis
tribuição de renda e desenvolvimento social, faz uma anilise e
comprova uma grande heterogeneidade tecnológica nas economias la
tino-americanas, chegando a caracter:izar um setor "primitivo" e
um setor "moderno". E, portanto, demonstrando como a difusão do
progresso técnico (e da constituição da grande indústria, acres
centaríamos nós) se di de forma desigual.

Neste campo, porém, a contribuição fundamental é de
Francisco de Oliveira. Ele mostra não apenas a funcionalidade eXlS
tente entre os setores tradicional e moderno, mas também sua di
nãmica. Vale a pena reproduzir suas razões, quando trata do se
tor terciirio (setor "atrasado").

sidade técnica imposta pela natureza do próprio instrumental de traba
lho", vide. Karl Marx, O Capital, livro I, vol . 1 (Civilização BrasileI
ra, Rio de Janeiro, 1975, p. 439 e 440).

(99) "A produção de mais valia absoluta se realiza com o prolongamento da
jornada de trabalho além do ponto em que o trabalhador produz apenas um
equivalente ao valor de sua força de trabalho e com a.apropriação pelo
capital deste trabalho excedente. Ela constitui o fundamento do sistema
capitalista e o ponto de partida da mais-valia'relativa (...). Para pro
longar o trabalho excedente, encurta-se o trabalho necessirio com me
todos que permitem produzir-se em menos tempo o equivalente ao salirio
(...) a produção da mais-valia relativa revoluciona totalmente os pro
cessos técnicos de trabalho e as combinações SOClalS. A produçãO
de mais valia relativa pressupõe, portanto, um modo de produção especi
ficamente capitalista (...)" Vide Karl Marx. O Capital, Livro I, vol-:-
2, p. 585.

(100) Veja-se de Anibal Pinto, Heterogeneidade Estrutural e Modelo de Desen
volvimento Recente. In: "América Latina Ensaios de Interpretações Econõ
micas", coordenado por Jose Serra. Rio de Janeiro, Editora Paz e Ter
ra , 1976.
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"Em poucas palavras, o fen6meno .que existe não ~ o de
uma "inchação" do Terciário. O tamanho deste, numa eco
nomia como a brasil~ira, do ponto de vista de sua paI
ticipação.no emprego total, e uma questão estreitamen
te ligada i acumulação urbano-industrial. A aceleração
do crescimento, cujo epicentro passa a ser a indústri~
exige, das cidades brasileiras - (...)- infra-estrutu
ras e requerimentos em serviços para os quais elas não
estavam previamente dotadas. A intensidade do cresci
mento industria~ que em 30 anos passa de 19 para 30%
de participação do Produto Bruto, não permitirá uma
intensa e simultânea capitalização nos serviços, sob
pena de esses concorrerem com a indústria propriamente
dita pelos escassos fundos disponíveis para a acumula
ção propriamente capitalÍstica. Tal contradição ~ re
solvida mediante o crescimento não-capitalÍstico de se
tor Terciário." (101)

Aqui, nos interessa mais do que entender a especifici
dade do setor terciário, generalizar a análise para outros seto
res nao abrangidos pela grande. indústria. Assim ~ importante res
saltar a existência de setores tecnologicamente atrasados com
baixa produtividade, mesmo que deixemos de considerá-los nao ca
pitalistas, pois o assalariamento pode ser predominante neles.
Agora, o mais importante para nosso trabalho é a explicação de
Francisco de Oliveira para a permanência destes setores: o rapl
do crescimento industrial sustentado por uma "base pobre" de .

- . d i d . 1 . -. . Li d (102).acumulaçao, amp e an o uma cap i ta rza ç ao t nt en s i v a genera aza a. .
sob pena de aumentar a concorrência pelos fundos escassos
tentes.

exis

O segundo aspecto na constituição das forças p r odu t i

(101) OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à Razão Dualista, São Paulo,
1972, p. 29.

(102) Francisco de Oliveira desta forma supera as interpretaçõestipo Gunder
Frank, ao mostrar a hegemonia e expansão do pólo especificamentecapita
lista, mesmo considerando a funcionalidade,em dado momento histórico~
do setor "atrasado".

CEBRAP;
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vas especificamente capitalistas, conforme Cardoso de Mello, é
o da criação de um departamento de bens de produção que possibi
lite a acumulação independente da fragilidade da estrutura técni
ca existente.

Ora, se considerarmos os dois ciclos de expansão, po~
teriores a 1967, no "milagre brasileiro" (1968-73), e no período
do 11 PND (1975-79), veremos que setores fundamentais de DI fo
ram implantados durante estes ciclos. Além disso, no último de
les, a consolidação e implantação de vários ramos de DI se tor
nou política oficial de Estado e, portanto, merecedora de inúme

b di .. " f" "(103)ras enesses cre ltlclas e lscalS .

Como forma de corroborarmos a afirmação do caráter
concluso da implantação de DI nos anos 60, temos a análise
Francisco de Oliveira(104) sobre a desproporcional idade de DI

in
de
e

DIII após o "milagre", e sobre o aumento das importações no to
tal da oferta de bens de produção. Ele mostra o aumento da parti
cipação porcentual das importações na oferta de bens de capi tal,
de 19,83% em 1965, até atingir 37,47% em 1975(105).

A respeito da desproporcionalidade entre DI e DIII, e
mais ainda, sobre o atraso da produção de bens intermediários,
afirma: "As importações de bens de capital situaram-se, em 1975,
na casa dos quatro bilhões de dólares, e são, agora, não apenas
de difícil compressão, mas de inoportuna compressão. Sobre o s~
tor de produção de bens intermediários, o efeito da despropo!
cionalidade gerada apresenta-se mais dramático: a carência de
aço e de todos os não ferrosos, de quími ca e pet roquími ca, foi am
pliada para limites em que a auto-suficiência é não apenas difí

(103) A este respeito, veja-se Carlos Lessa, A Estratégia de Desenvolvimento
1974-76 - Sonho e Fracasso (s .c.p., Rio de Janeiro, 1978).

(104) OLIVEIRA, Francisco de. Padrões de Acumulação, Oligopólios e Estado no
Brasil (1950-1976). In: A Economia da Dependência Imperfeita. Rio de
Janeiro, Graal, 1977.

(105) OLIVEIRA, Francisco de. Padrões de Acumulação..., p. 102.
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cil, mas certamente improvável.,,(l06)

Mas, durante o ciclo 1975-79, a produção de bens de c~
pital e de bens intermediários se ampliou consideravelmente, ju~

. d (l07)tamente nos setores clta os .

Vimos algumas características do processo de industria
lização no Brasil. Para o prosseguimento do tema que estamos
tratando, alguns traços serão ressaltados. Em primeiro lugar, o
surgimento da industrialização pesada no Brasil, nos anos cin
quenta aparece como resultado, em parte, do prosseguimento da
acumulação anterior, realizada fundamentalmente sob o controle
do capital privado nacional nas indústrias de bens de consumo
assalariado, e também, como resultado dos investimentos produtl
vos do capital estrangeiro em DI e DIII e do Setor Produtivo Es
tatal (Energia, Transportes, Siderurgia), que permitiram a reali
zação de um salto no nível de investimentos, implantando indús
trias com alto grau de capitalização e integração. Os ciclos de
crescimento posteriores permitiram a continuidade deste processo
com outras "ondas de investimento", que propiciaram uma ampli~
ção da grande indústria sobre outros ramos, e a constituição de
setores fundamentais da produção de bens de capital e de consumo
intermediário. Permitiram, ao mesmo tempo, com vários níveis de
associação com o tapital Estatal e/ou Multinacional, um grau bem
mais elevado de concentração/centralização do capital privado na
cional.

Agora, mesmo este enorme esforço realizado para a con~
tituição de DI e DIII, inclusive com o aumento da relação lu

(106) OLIVEIRA, Francisco de. Padrões de Acumulação ... , p. 102.
(107) Mesmo tendo afirmado a dificuldade da auto-suficiência, Chico de Olivei

ra aponta duas possibilidades de industrialização para o próximo ciclo
de expansão (ele escreve em 1976),que apesar de suas diferenças esta
riam baseados na produção de bens intermediários. Além disso, em uma
destas alternativas teríamos também a expansão da produção de bens de
capital, o que de certa forma acabou ocorrendo no período do 11 PND. Ve
ja-se OLIVEIRA, Francisco de. Padrões de Acumulação..., p. 107-113.
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eros/salários, incrementando o domínio da grande indústria (tor
nando-o pólo dominante na economia nacional), ainda não permitiu
que o modo de produção especificamente capitalista se tornasse
predominante em amplos segmentos da atividade econômica no Bra
silo Esta maneira de ver nos aproxima de outro autor, Bresser Pe
reira que, embora usando terminologia diversa, havia já disti~
guido uma nova fase na economia brasileira, na passagem do "sub
desenvolvimento industrializado" ao "subdesenvolvimento indus
trializado maduro": "a tendência é de que nos encaminhemos para
a segunda fase do model~ de subdesenvolvimento industrializado,
que proponho ~hamar de subdesenvolvimento industiializado
ro. Continuaremos subdesenvolvidos, porque as desigualdades

madu

tantes, o subemprego, a marginalização econômica e social perm~
necerão presentes. Mas, trata~se de um modelo de industrialização
madura, porque no Sul do País o parque industrial brasileir~ aln
da que sem plena autonomia tecnológica, atingiu um volume e um
grau de integração (complementaridade) de diversificação e de so
fisticação tecnológica que o coloca entre as grandes nações in
dustriais no mundo."Cl08)

Penso, portanto, que o estudo sobre a separaçao entre
o controle e a propriedade nas empresas nacionais só tem sentido
quando, a partir dos ano~ 50, toma forma a industrialização pes~
da. ~ a concentração/centralização de capitais exigida nesta fa
se que abre a possibilidade das empresas lançarem ações, finan
ciando o capit~l real pela constituição de capital fictício. En
tretanto, é também a "base pobre" de acumulação, para usarmos a
expressa0 de Chico de Oliveira, que condiciona a forma de mobili
zação de capitais que realmente se efetivou. E é justamente, es
tas possibilidades de financiamento que pretendemos discutir agQ
ra.

(108) BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos."A Dívida e a Inflação".São Paulo, Gazeta
Mercantil, 1985, p. 20-21.
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3 - FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PRODUTIVOS NA INDUSTRIALI ZAÇAO
PESADA

Se examinarmos o período 1955-7~, veremos que apesar
do ritmo intenso de acumulação que aí se verificou, nao houve,
mesmo com as reformas institucionais realizadas (principalmente
em 1964/65) e dos incentivos prat i cado s j a constituição de un sis
tema privado para financiamento de longo prazo(109).

Além disso, o crédito para formação bruta de
concedido pelas agências estatais utilizou como fontes

.sos, em larga escala, a poupança forçada e o "imposto
nário" além de recursos externos.,

capital
de recur

inflacio

Como já dissemos, a industrialização pesada ocorre a
partir de uma base pobre de acumulação, e a mobilização de re
cursos exigida implicou em medidas que se refletiram positivame~
te tanto a nível do auto-financiamento do capital industrial, co
mo do cré~ito concedido pelo sistema financeiro.

Para explicitar algumas da~ características básicas do
sistema financeiro, examinaremos como evoluem as necessidades de
crédito e quais sao as respostas que o sistema financeiro lhes
dá, considerando também que as três principais demandas -por cr~
dito são: financiamento de consumo, produção corrente e formação
bruta de capital.

Para o período 1956~6l, conforme Conceição Tavares (10),
o caráter das necessidades de financiamento varia em cada setor
de atividades. A agricultura expandiu-se incorporando novas ter

(109) Conforme o Relatório do Banco MUndial, Desempenho Econômico e Perspect!
vas do Brasil (Fundaçao Getulio Vargas, Rio de .Jane'í ro, 1985) em 1982,
"O BNDES e o BNH são virtualmente as únicas fontes de empréstimos a mé
dio e longo prazos no Brasil" (Vide Relatório..., p. ,39). -

(llO) Vide Maria da Conceição Tavares, Notas sobre o.Problema do Financiamen
to numa Economia em Desenvolvimento..In: Da Substituição de Importações
ao Capitalismo Financeiro (Zahar, Rio de Janeiro, 1976).
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raso Al~m disso, o Banco do Brasil supriu as necessidades de fi
nanciamento da produção corrente. Portanto, não exerceu maiores
pressões sobre o sistema financeiro tradicional.

Por outro lado, tanto o setor industrial como as ativi
dades de com~rcio exigiram nov.as formas de financiamento, bem cQ
mo maior magnitude de cr~dito. No que se refere ao getor indus
trial, o aumento da participação do setor de bens de capital, e
da introdução de indústrias mais intensivas da capital, implicou
em maior demanda de cr~dito tanto para a produção corrente como
para investimentos. Ji no setor cóm~rcio, a implantação da indús
tria de bens de consumo durivel d~terminou a necessidade de um
esquema de cr~dito aó consumidor.

Atendendo à demanda do - .comerClO, ji neste período, -va
rias insti tuições financeiras, fundadas originalmente para finan
ciar capital de giro, orientaram suas atividades para conceder
cr~dito ao consumidor.

-Portanto, mesmo que o sistema financeiro nao tenha
acompanhado 'o desenvol v i.ment o industrial, criaram-se alguns meca
nismos que permitiram a contiriuidade da acumulação. Suzigan(lllT
cita os incentivos fiscais e cambiais para a importação de equb
pamentos, como estímulo à formação de, capital. Cita, tamb~m, a
constituição de "Sociedades de Crédito, Financiamento e Investi
mento" como forma de agilizar o financiamento de capital de g~
ro. Mas, de qualquer· forma, "No estigio do processo de indus
trialização transcorrido do pós-guerra até meados da d~cada dos
60, o financiamento das atividades industriais correntes (e tam
bém do com~rcio em geral) era basicamente função da expansão dos
meios de pagamento."Cl12)

Daí, mesmo considerando o confisco cambial do café uti

(LlL) SUZIGAN, Wilson. Financiamentode Projetos Industriaisno Brasil (F.P.I.
daqui para a frente). Rio de Janeiro, IPEA" 1972, p. 46 e seguintes.

(112) SUZIGAN, Wilson. F.P.I., p. 48.
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lizado para baratear a importação de bens de capital e o aumen
to da relação lucros/salirios, ji comentado anteriormente, eles
-não foram capazes de por si só suprir o montante de capital ne
cessirio no período.

A_ implantação de ind~strias com alta intensidade de ca
pital tinha como pressupostos a realização de investimentos em
transportes (rodoviirio, jerroviirio e maríti~o), energia el~tri
ca e comunicações. O Estado, atrav~s da constitriição de empresis
p~blicas, realizou estes investimentos, al~m de ter avançado tam
b~m na siderurgia, petróleo e mineração de ferro.

Estes investimentos em países como os Estados Unidos fo
ram realizados pela iniciativa privada. Al~m disso, os Bancos de
Investimento jogaram um papel importante na centralização e mobi
lização de capitais.

No Brasil, as empresas p~blicas realizaram a concentra
ção/centralização nestes setores, em formação, ou pouco desenvo!
vidos. E a mobilização de capitais foi em boa medida realizada
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) que, de
uma forma singular, cumpriu funções anilogas aos Bancos de Inves
timento nos EUA.

O estudo de Ana Luiza D'Avila Viana(ll3) nos ajuda a
desvendar a atuação do BNDE neste período. Nosso interesse está
centrado nas fontes de recursos e nas aplicações realizadas p~
10 BNDE.

No que se refere is fontes de recursos, reproduziremos
parcialmente quadro realizado por D'Avila Viana (veja-se Tabe
la 1).

Como se pode ver, os recursos têm três fontes princi

(113)VIANA, Ana Luiza D'Avila. O BNDE e a IndustrializaçãoBrasileira. CamPi-
nas, s.c.p., 1981.
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pais: Recursos Próprios, Recursos Especiais e .Recursos Vincula
dos. Os Recursos Próprios somados aos Recursos Vinculados atingi
ram a 86,3% do total dos recursos no perfodo 1956/61. ~l~m dis
so, pode-se notar a proeminência do Fundo de Reaparelhamento ECQ
nBmico nos Recursos Próprios (sempre mais da metade deste item)
no perfodo analisado, sendo que o Capital Próprio ultrapassa 17%
apenas no ano de 1961.

TABELA 1

BNDE - FONTES DE RECURSOS - PARTICIPAÇÃO EM %
Valor Relativo Anual

1955 1956 1957 1958 1959 ·1960 1961

1.RECURSOSPRdPRIOS 93,4 66,6 100,0 75,7 56,5 59,5 96,2
1.1.Capitale Reservas . 3,3 0,6 10,2 13,4 13,8 16,9 29,1
1.2.FundoReap. Econ. 78,1 59,6 79,1 53,8 31,9 36,6 60,1
1.3.Dep. .Compuls.. 2,5 0,9 1,9 .0,3 0,2 0,2 0,3
1.4.Outros 9,5 5,5 8,8 8,2 10,6 5,6 6,7 .

2.RECURSOSESPECIAIS - 16,2 - 1,2 17,6 33,6 1,4
3.RECURSOS VINCULADOS 6,6 17,2 - 23,1 25,9 7,5 2,4

100 100 100 , 100 100 100 100..

Fonte: VIANA, Maria Luiza D'Avila, O BNDE e ... , p. 73.

Prosseguindo neste exame, ~ importante ressaltar quais
eram os fluxos monetários que abasteciam estas rubricas princi
pais. O Capital Próprio foi integralizado pelo Tesouro Nacional
atraves de vários aportes (passa de 683 mil cruzeiros novos em
1957 a 3,812 mil em 1961),.e a partir de 1959, passaram a ter im
portância os juros de empréstimos concedidos. O Fundo de Reap~
relhamento Econômico se baseou em um adicional de 15% sobre o Im
posto de Renda, d~volvido em parcelas a 20% a.a., com 5 anos de
carência. E sobre os depósitos das Empresas de Seguros e Capit~
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lização se basearam os Dep6sitos Compuls6rios.

No que concerne aos Recursos Especiais, suas fontes
eram principalmente duas: os empr~stimos externos cedidos princ!
palmente por agências como o B.I.D. e o B.I.R.D., e os recursos
dos acordos do trigo, acordo feito entre os gavernos do
e EUA, onde recursos da venda de trigo no Brasil (trigo
pelos Estados Unidos) seriam encaminhados ao BNDE.

·Brasil
cedido

Já os Recursos Vinculados sao parcela de impostos ou
fundos compuls6rios, ligados a atividades específicas, tais como
eletrificação, ferrovias, petr6leo e marinha mercante.

Portanto, podemos ver que a totalidade das recursos do
BNDE foi formada, neste peFíodo, pela integralização de capital
pr6prio pelo tesouro, empt~stimos externos e fundos constituídos
ã base de impostos· ou recolhimentos compuls6rios, ou seja, po~
pança compuls6ria e empr~stimos externos em bases favorecidas.

Quanto às aplicações do BNDE no período 1956/61, se di
vidirmos estes recursos de acordo com o ramo de atividade (veja-
se Tabela 11), veremos que o setor público recebeu 81,6% do to
tal dos empr~stimos. Al~m disso, podemos notar a queda do setor
transportes (67,8% em 1956 para 0,9% em 1961) e os aumentos de
Energia El~trica. (12,4% para 64,8%) e indústria de transformaçã~

Finalmente, comentamos o custados empr~stimos para os
tomadores. A taxa máxima permitida por lei era de 12% a.a. e a
taxa mínima cobrada pelo BNDE variou de 6% em 1955,· at~ atingir
9,5% a.a. em 1958, que se manteve at~ 1961. Por butro lado, a t!
xa de inflação m~dia no período 1955/61 foi de 23,3% a.a .. Torn!
se claro, portanto, o subsídio de capital realizado pelo BNDE.

A evolução do BNDE no período pos 1961 manteve caracte
rísticas básicas da ~poca do plano de metas. Primeiro, as fontes
de recursos baseados em fundos compuls6rios e empr~stimos exter
nos; segundo, empr~stimos realizados de tal forma, em tais condi
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çoes, que representavam subsídios de capital aos tomadores, pois
estes empréstimos mesmo quando seu custo excedia a correçao mo
netiria, tinham taxas de juros abaixo do mercado.

TABELA 11

PARTICIPAÇÃO POR SETOR NO TOTAL DAS OPERAÇOES APROVADAS
Em Moeda Nacional

(em %)

ANO PÚBLICO PRIVADO ~RANSPORTES ENERGIA I INDÚSTRIA DE
ELETRICA TRA1\JSFORMAÇÃC

1952 100,0 100,0
1953 89,0 11,0 57,5 25,0 15,5
1954 82,8 17 ,2 77,7 12,9 7 ,8
1955 73,7 26,3 39,2 51,5 7 ,5
1956 93,2 6,8 67,8 12,4 14,3
1957 76,1 23,9 19,3 55,2 21,9
1958 79,5 20,5 5,3 45,1 46,S
1959 65,3 34,7 26,8 34,3 37,0
1960 91,0 9, O 1, 7 11,2 86,7
1961 83,2 16,8 0,9 65,8 30,1

TOTAL I 81,8 18,2

Fonte: VIANA, Maria Luiza D'Avi1a, O BNDE ... , p. 101.

Assim, os fundos PIS e PASEP, criados em 1970, são ad
ministrados pelo BNDE. Além disso, criaram-se virios outros ins
trumentos de crédito, como o FINAME, para financiar a
de bens de capital, FUNGIRO~ capital de giro, FUMCAP,
de capital etc. (114)

. . -aqulslçao
abertura

(114) A este respeito, característicasdas diversas linhas de credit~ veja-se
SUZlGAN, Wilson, F.P.I., capo 2.
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Como características novas, posteriores ao ciclo de
1955-61, temos a importância alcançada pelo setor privado nos em
préstimos concedidos pelo BNDE e a utilização, por parte deste,
da participação acionária como fonte de financiamento, para isto
criando uma subsidiária, o BNDESPAR. A importância que o
privado alcança é realçada no período do 119 PND, pós 1975. A
lise realizada pelos formuladores do 119 PND e os objetivos

setor
-ana

de
política econ6mica traçados a partir deste, pretendiam fortale
cer o setor privado nacional para livrar o Brasil do dilema "So
cialismo x Canadá", onde socialismo é identificado como uma eco
nomia dominada pelo Estado, e o Canadá serve como base do par~
d i d "d" d 1 1" " " (115)19ma a economla omlna a pe as mu tlnaClonalS.

Apesar do crédito de médio e longo prazo ter, na práti
ca, sido concedido por instituições estatais, isto nao signifi
ca que não houve tentativas de criação de um sistema privado de
financiamento de longo prazo. Foi principalmente através de reg~
lação do funcionamento e incentivos aos Bancos de Investimento
que se tentou promover uma maior integração entre capital indus
trial e bancário.

C "- T (116)onc e i cao avares , ao anal isar as modificações ocor
ridas no sistema financeiro entre 1964/71, ressalta a moderniza
ção operacional e a diversificação dos instrumentos financeiros.
Dentre estes desenvolvimentos, estão a criação do Banco Central,
CMN, BNH, instituição da correção monetária e outros instrumen
tos que consolidaram um sistema de financiamento para o consumo
e capital de giro.

E quando trata do crédito de longo prazo, afirma que
e principalmente no pós 68 que as reformas procuram estruturar

(115)A este respeito, veja-se de Carlos Lessa A Estratégia de Desenvolvimen
to ... , onde ele analisa as motivações do 119 PND.

(116)TAVARES, Maria da Conceição. Natureza e Contradiçõesdo Desenvolvimento
Financeiro Recente. In: Da Substituiçãode Importaçõesao Capitalismo
Financeiro (Zahar,Rio de Janeiro, 1976.
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um mercado de capitais. Era intenção criar bancos de investimen
to separados dos bancos comerciais, que funcionassem como "cabe
ças" de mercado, para o lançamento de novas ações.

Isto não ocorreu e a acumulaçao financeira no mercado
de capitais não foi acompanhada por acumulação de capital real
correspondente, caracterizando um surto especulativo. Assim, não
houve constituição de capital financeiro no sentido de Hilferd
ing. Mesmo considerando a intensificação da concentração/centrali
zação do capital industrial e centralização do financeiro, "Os
dois processos não foram simétricos tendo se desenvolvido até
agora com dinâmicas distintas. Do mesmo modo, não tem havido ar
ticulação definida entre a ação dos principais grupos financei
ros, até pouco tempo atrás majoritariamente nacionais e a açao
das maiores empresas industriais, dos ramos mais dinâmicos, pr~
dominantemente estrangeira.,,(117) Acrescenta a isto o grau elev~
do de autofinanciamento das grandes empresas e o desinteresse
dos grandes bancos comerciais, que dominaram o processo de cria
ção de bancos de investimento, em se associar ao capital indus
trial (neste período a rentabilidade do setor financeiro era bem
mais elevada que a do industrial) (118).

E esta caracterização do sistema financeiro que leva
Conceição Tavares, em trabalho mais recente, a observar que, no
Brasi~ o capital financeiro fundado no Estado cumpre apenas seu
lado passivo: "Não há dúvida de que a função de aglutinação e
gestão de grandes massas de recursos financeiros foi desenvolvi
da pelo Estado através de seus Fundos, Programas e agências fi
nanceiras, entretanto, as instituições financeiras públicas cum
prem apenas o lado passivo da função financeira, isto é, a de
aportar massas de capital, sob diversas formas, inclusive a de
crédito subsidiado. Isto é, o sistema financeiro público não pa~

(117) TAVARES, Maria da Conceição. Natureza e..., p. 247.
(118) Conforme Suzigan, em 1970, mais de 70% dos empréstimos dos Bancos de In

vestimento financiavam capital de giro. Vide SUZIGAN, Wilson, F.P.I.,
p. 195.
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ticipa como sujeito do processo de monopolização do capital, que
lhe ~ exterior~Em outras palavras, (...) não participam dest~
processo na qualidade de capital financeiro autônomo que busca
centralizar sob seu comando e controle acionãrio os capitais que

. -. (119) -concentrava como capltal proprlo." Estas conclusoes, quando
nao· ~ levada em consideração a inspiração da teoria do cap!
tal financeiro baseada em Hilferding (e, portanto, o papel "ati
vo" das instituiçôes financeiras), são importantes devido ~ cons
tatação do papel essencial que o Estado realiza na mobilização
de capitais.

Agora, um breve comentário sobre a importãncia das fo~
tes externas de recursos. Primeiro, considerando o capital de em

-. S· (120) .. dprestlmo,uzlgan separa estes recursos entre capltals e
curto e m~dio prazo por um lado, ede longo prazo, por outro.
Para o ano de 1970, ressalta para os empr~stimos de curto e me
dio prazo a importância de instrumentos como aRes. 63, os acei
tes cambiais etc. Not~ por exemplo, que no ano de 1970, os acei
tes cambiais movimentaram um valor de Cr$ 8,3 bilhôes, superlor
~ divida pfiblica de Cr$ 5,2 bilhôes, e quase o dobro do movimen
to das bolsas de valores no ano, de Cr$ 4,6 bilhôes. Sobre os em
pr~stimos.de longo prazo, cita principalmente os financiamentos
de importaçôes concedidos por instituiçôes como EXIMBANK, BID,
entre outras.

Quanto ao papel desempenhado pelas Bolsas de Valores
no financiamento industrial, Suzigan afirma ter sido de pouca
importância. Observando, inclusive, o pequeno número de empresas
com açôes cotadas em Bolsa e o baixo valor dos lançamentos de no
vas ações. Assim, as Bolsas serVlram muito mais como centros de
transfer~ncia de titulos do que como captadoras de poupança,

(119) TAVARES, Maria da Conceição. O Sistema Financeiro Brasileiro e o Ci
cIo de Expansão Recente. In: Desenvolvimento Capitalista no Brasil,
n9 2, São Paulo, Brasiliense, 1983. Organizado por Luiz Gonzaga Belluzo
e Renata Coutinho, p. 111. Este texto foi escrito por Conceição Tava
res, em 1978.

(120) SUZIGAN, Wilson. F.P.I., p. 70-80.
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mesmo que se tenh~ através de instrumento compulsório, os fundos
157 (baseados em porcentagem do Imposto de Renda devido) criados
em 1967, tentado gerar uma demanda para o lançamento de açoes
tanto no mercado primário, como secundário. Foi criado também o
FUMCAP (Fundo de Desenvolvimento do Mercado de Capitais) em 1971,
administrado pelo BNDE e pela CEF, com o objetivo de subscrever
ações e debêntures, colocados no mercado pelos Bancos de Investi
menta.

Mas, a respeito de mercado de· capitais, é fundamental
o trabalho de Maria Bárbara Levy sobre a história da Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro(12l). Levy estuda a Bolsa, desde sua
fundação até a metade da década dos 70. Dentre o período abran
gido pela sua análise, nos interessa salientar algun~ aspectos
que caracterizaram a Bolsa a partir dos anos 50. O primeiro de
les é a grande importância que o mercado de câmbio ocupou entre
1953-60, relegando a segundo plano os mercados de títulos, tanto
da dívida pública quanto privados. Ressalte-se que neste época
os títulos da dívida pública estavam desgastados junto ao merca
do, devido a existência de títulos vencidos e não resgatados, e
ao atraso no pagamento de juros.

Sobre a década dos 50, podemos obser~ar também um gra~
de aumento no valor e quantidade de ações negociadas em Bols~ e~
pecialmente de Bancos e companhias diversas (que exclui indús
trias têxteis e companhias de transporte), com bancos passando
em valor,de um índice de 111 em 1955, para 260 em 1959, e com
panhias diversas passando de 373 para 1.057 no mesmo período(12~
Infelizmente, como o movimento das ações não está separado en
tre os mercados primário e secundário, não se pode ter idéia de
que forma a alta do mercado reflete lançamento de novas açoes.
Entretanto, não há evidência que tenha havido grande lançamento
de novas ações no período. Menos ainda de abertura de capital,

(121) LEVY, Maria Bárbara. História da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (H.
B.V. daqui para a frente), Rio de Janeiro, IBMEC, 1977.

(122) LEVY, Maria Bárbara. H.B.V., p, 575.
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em escala significativa, de novas empresas que ainda nao tinham
ações cotadas em Bolsa.

Pode servir como uma confirmação ao fato de nao ter
sido significativa a entrada de novas empresas na Bolsa, a forma
como se desenvolveu o auge do mercado acionário no início dos
anos 60, como "boom" em 1962, e grande queda em 1963.

Este auge estã associado a aceleração do processo ln
f1acionário no início dos anos· 60. Assim sendo, os agentes fina~
ceiros começaram a buscar ativos que protegessem o valor de suas
reservas, e que tivessem alta 1iquidez. Como observa Levy(123),
já em 1960 havia-uma maior procura por ações, entretanto inexis
tia uma gama de ações de companhias "bem administradas e só1i
das" que permi tissem satisfazer esta demanda adicional. Desta for
ma, o grande aumento no valor do~ negócios em Bolsa no ano de
1962 (174% em relação ao ano anterior) aconteceu principalmente
no mercado secundário.

Em 1963, quando a restrição de crédito levada a cabo
pelo plano trienal se efetiva, levando portanto as empresas
detinham açoes a se desfazer delas para reforçar seu capital

que
de

giro, ao mesmo tempo que as empresas que tinham ações cotadas em
Bolsa, aproveitando a valorização ocorrida em 1962, fazem chama
das de novas açoes, o mercado desaba.

Apõs 1964, são implantadas as reformas institucionais
para fortalecer o mercado de capitais, jã referidas acima. Inte
ressa ainda comentar o "boom" de 1971 da Bolsa e as causas de
sua debac1e. Segundo Levy, o aumento da movimentação na Bolsa a
partir de 1969, elevou o preço das ações, de maneira que muitas
vezes nao correspondia a rea1idadé econ6mico-financeira das em
presas. Esta elevação foi revertida em julho de 1971, quando o
mercado passa a ter quedas contínuas. Para se ter uma idéia da
magnitude da queda, para níveis de lucros que permaneceram eleva

(123) LEVY, Maria Bárbara. H.B.V., p. 597. Veja-se também tabela 63, p. 604.
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dos durante todo o período de 1971/73, o índice P/L variou de
35,6 em abril de 1971 para 8,1 no final de 1973. Toda esta varia
ção devida basicamente a variação de preço das ações.

A principal causa desta reversao, segundo Levy, é que
"o incremento de papéis novos lançados ao publico não se compati
bilizou com a capacidade de absorção do mercado,j~ extremamente
pressionado por elevadas chamadas de capital~ C ••• ) efetuadas
por empresas tradicionais em Bolsa. V~rias instituições financei
ras, por superdimensionarem a capacidade de demanda de mercado,
contrataram lançamentos firmes para os quais tiveram dificulda
des de colocação junto ao publico, obrigando-se a manter cartei
ras próprias formadas por um grande número de açoes, com um bai
xo índice de negociabilidade. Carteiras assim constituídas pass~
ram a gerar problemas não só para as instituições que as deti
nham, mas também para o mercado em geral, na medida em que força
vam tais instituições, na busca de melhores níveis de liquidez,
a trocar posições e preços aviltados.,,(124)

Ainda se poderia falar da ligeira recuperaçao da Bolsa
em 1975. Entretanto, as principais características do mercado j~
foram delineadas. Assim, concluimos esta apreciação sobre a for
ma assumida pelo sistema de financiamento no período após 1955.

4 - A BOLSA DE VALORES E O PADRÃO DE FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS

O interesse de fazer estas colocações sobre o processo
de cons.tituição do capitalismo no Brasil foi o de caracterizar
a forma que tomou a acumulação de capital industrial e o sistema
financeiro que necessariamente lhe correspondeu. É dentro deste
todo que se pode verificar como evoluiu a necessidade de capital
por parte das empresas e a possibilidade de supri-la via emis
são de ações, tornando factível a separação entre o controle e a
propriedade.

(124) LEVY, Maria B~rbara. H.B.V., p. 627.
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Pelo que vImos, a necessidade de capital de fontes ex
ternas a empresa para o financiamento do investimento industrial-so se torna realmente crucial a partir dos anos 50, dada a rupt~
ra com o padrão de acumulação anterior. E na fase que Cardoso de
Mello chamou de "industrialização pesada", que a implantação de
indústrias com alta intensidade de capital obriga as empresas a
utilizar fontes externas para o financiamento de longo prazo.

E este o momento em que se coloca, formalmente pelo m~
nos, a possibilidade da constituição de um mercado de capitais.
Entretanto, isto não acontece, porque?

A resposta que entendemos como mais correta ~ que no
perlodo pos 1955, quando se constituem as forças produtivas capi
talistas, no duplo sentido a que já nos referimos, há uma especi
ficidade que molda a economia brasileira nesta etapa. Esta esp~
cificidade consiste em realizar o processo de industrializaç~ ig
tensiva, apoiado em.uma "base pobre" de acumulação. Daí o desen
volvimento desigual, e a forma de financiamento que emerge, ba
seada em poupança forçada e na entrada de capital estrangeiro.

E claro que existem outros motivos que podem levar a
emIssao de aç6es por parte das e~presas, que não a necessidade
de financiamento de novos projetos. O "ganho do fundador", de
Hilferding, ~ o exemplo mais claro disto, pois ao propiciar a se
paração entre acumulação real e finariceira, permite ~aximizar g~
nhos financeiros, al~m de diversificar o risco dos acionistas.

De.qualquer forma, o lançamento de açoes está limitado
pela fraqueza do mercado. Pelo lado da oferta, onde o grau de a~
to-financiamento das empresas tendeu a ser elevado nos perlodos
de auge econ6mico, assim como pelo uso de fontes externas que
subsidiavam capital. Portanto, as políticas salaria~ cambial (at~
1961) e de incentivos fiscais incrementaram a capacidade interna
de expansão, e al~m disso, as fontes de recursos de longo prazo,
trabalhando com poupança compuls6ria e endividamento do tesouro
nacional, forneceram capitais a custos baixos, formando-se um

, OTECA KAIU A. BOtOEC'
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quadro de "desincentivo" a abertura de capital. Isto, por sua vez,
não parece configurar uma "perversidade" do Estado, mas a alter
nativa política que acabou se impondo dado o ritmo de expansao
do capital no período pós 55, que necessitou de uma grande mobi
lização de recursos para efetivar-se. É no bojo deste processo
que os financiamentos subsidiados tornam-se mais "funcionais" que
o mercado de capitais. Assim, mesmo quando se procurou ativar o
mercado acionário, o mecanismo utilizado foi o de incentivos fis
cais.

Por outro lado, a demanda no mercado de ações ~ d~bil.
Se examinarmos mesmo os momentos de auge das Bolsas, marcadosp~
los picos de 1962 e 1971, veremos sua fragilidade no período
1955-80, que nos interessa aqui.

o pico de 1962 está marcado pelo papel que as açoes
cumpriram como ativos financeiros protegidos contra uma inflação
em ascenção e o de 1971 foi alimentado, inicialmente, pela cons
t í t u í câo dos fundos 157, que criaram uma demanda cativa por açoes .
Nos dois casos ~ possível perceber um surto especulativo, onde
há um "gap" temporal entre um rápido aquecimento de demanda por
papéis que eleva seu preço (independente da rentabilidade do mes
mo) e o instante seguinte onde, aproveitando a alta, as empresas

-, lançam novos lotes, que nao podendo ser absorvidos pelo mercado,
provocam um desabamento das cotações.

Este "gap" tem revelado aspectos que parecem contradi
tórios a primeira vista, inicialmente o baixo volume de negócios
realizados pela Bolsa em seu estado "normal", segundo, a pouca
capacidade de absorção de novos papéis mesmo em períodos de auge
Estas características de uma Bolsa com baixo volume de negócios
tendem a amplificar qualquer surto especulativo. Note-se que es
tes dados estiveram presentes tanto em 196~ quanto em 1971. As
diferenças ficam por conta de, primeiro, o processo especulativo
ter sido de maior magnitude em 1971Cveja-se as variaç6es de P/L
já referidas); segundo, em 1962 o lançamento de novas açoes pa~
tiu de empresas já bem situadas na Bolsa, e em 1971 este foi um
proces so mai s general izado, com novas empre sas querendo abrir seu
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capi tal.

Referente a demanda por açoes, relembramos ainda as ob
servações de Conceição Tavares, sobre as empresas mais dinâmicas
não abrirem seu capital, principalmente as multinacionais, e ain
da a rentabilidade do setor 'financeiro, mais elevada que o in
dustrial, no início dos anos 70. Este segundo aspecto, sobretud~
parece ter definido um "caminho natural" para o. sistema finan
ceiro privado, devido a rentabilidade e possibilidades de expa~
sã~ num período de forte crescimento, das operações de cr~dito
de curto prazo.

A conclusão deste capítulo leva-nos ainda a examinar
dois trabalhos sobre o financiamento do crescimento das empresas
no Brasil. O primeiro, e mais importarite, ~ o de Calabi, Reiss e
Levy(l25), onde se realiza uma ampla pesquisa empírica com conse
quente interpretação teórica sobre o financiamento das empresas
no Brasil no período 1969/75. O segundo, ~ de Adroaldo Moura da
Silva(126), onde ele tece comentários sobre a relação entre a ca
pitalização das empresas e o sistema financeiro nacional, ampl~
mente apoiado tamb~m em Calabi, Reiss e Levy.

E importante tratar da empresa porque institucionalmen
te ela ~ a intersecção entre capital industrial e financeir~ Nes
tes dois estudos que mencionamos, vamos chamar a atenção para
tr~s aspectos. O primeiro ~ a concentração da estru~ura empres~
rial do país; em segundo, o aumento do grau de endividamento das
empresas no períod? 1~69/75; e finalmente, a forma de utilização
da Bolsa de Valores pelas empresas.

A pesquisa 'empírica realizada por Calabi, Reiss e Levy
considerou uma amostra das 5.285 maiores empresas do Brasil. Des

(125) CALABI, Andrea S., REISS, Gerald D. e LEVY, Paulo Mansur. Geração de
Poupanças e Estrutura de Capital das Empresas no Brasil. Sao Paulo,
FIPE, 1981.

(126) SILVA, A. Adroaldo Moura da. Observações sobre a Capitalizaçãodas Em
presas Privadas no Brasil. Rio de Janeiro, IBMEC, 1979.
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te total, somente 5,9% são de capital aberto, e a elas correspo~
de 27,3% do patrimônio líquido total da amostr.a. Sabendo-se que
mesmo entre estas encontram-se multinacionais, estatais e p~iv!
das nacionais com controle familiar evidente, pode-se afirmar
que praticamente inexistem empresas de capital aberto no Bra

"1(127)SI .

Sobre o aumento do grau de endividamento, temos por
exemplo, que o capital de,terceiros no total do passivo passa de
45,6% em 1969 para 56,9% em 1975, sendo que os empréstimos ban

- " dO'" (128)carlOS passam e 22,ló a 32,2% no mesmo perlodo .

Acrescenta-se a isto que os fundos internos (lucros re
tidos m ai s ap ort es de capital) financiaram 43,7% dos ativos' to
tais entre 1969 e 72, mas apenas 27,8% entre 1972 e 75. Isto de
monstra um claro aumento das necessidades de financiam~nto, num
período de auge do ciclo econômico.

Embora o aumento do capital de terceiros seja claramen
te observ~velr no que se refere i variação das despesas financei
ras tal não acontece. As despesas financeiras, como porcentagem
das receitas operacionais assumiram os seguintes valores: 3,7%
em 1969, o m~smo valor de 3,7% em 1972 e 5,5% em 1975. Esta cons
tãncia das despesas financeiras observadas tem duas causas pri~
cipais: a primeira conforme os autores seria o crédito subsidia
do. A segunda, que os autores dão mais atenção, se refere a um

(127) Veja-se de Adroaldo Moura da Silva (Observações..., p. 199) a nota de
rodapé n9 4, onde ele se,refere a dados da Bolsa de Valores de são Pau
l~ que em 1977, do total de estoque de ações, somente 32% se encontra
vam em mãos do público. Além disso, as ações de 15 empresas represent!
vam 56% do total. E',destas 15, seis eram estatais e quatro multinacio
nais. Outro estudo que pode apoiar esta afirmação é o de Walter L. Ness
Jr., A Participação Acion~ria Local (IBMEC, Rio de Janeiro, 1975), onde
ele mostra o baixo grau de abertura de capital das multinacionais.

(128) Todos os dados a que estamos nos referindo são de Calabi, Reiss e Man
sur, Geração de Poupanças..., quando não o forem, faremos referência
explicita.
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problema de observação da realidade. Corno os saldos dos emprésti
mos são apurados no final do ano, se, houver acréscimo de empre~
timos durante o ano, estes se refletirão no saldo final sem que
se tenha incorrido em despesas financeiras no ano todo. Enfi~ um
problema de medidas de estoque e f luxo., qu-e subestima as despe
sas financeiras em época de endividamento crescente e vice-vers&
De qualquer forma, o crédito subsidiado deve ser respons~vel por
urna parte significativa desse menor incremento das despesas fi
nanceiras.

A ~ltima observação se refere a utilização da Bolsa por
parte das empresas. Calabi, Reiss e Levy' fazem a seguinte cons.
tatação: a Bolsa é utilizada no período 1969/72, por narte das
empresas que tinham acesso a ela, corno forma de trocar recursos
mais caros, ~e ~mprést~mos, por outros mais baratos, de lançamen
to de ações. Assim sendo, estes recursos muitas vezes não se
destinavam a suportar investimentos nos negócios da empresa, mas
a aplicações especulativas (financeiras, imobili~rias etc).

Portanto, podemos. ver que a utilização da Bolsa ocorre
apenas em épocas de alta especulativa do valor das ações, com ra
ras exceções. A nível de composição dos fundos utilizados pelas
empresas, em 1970, 46,8% eram fundos internos, 40,6% empréstimos
banc~rios, e .apenas 12,6% constituído de "ações", o que inclui
aportes de capital por parte dos controladores, além das açoes
vendidas em mercado. Em 1972, a participação de "ações" cai ain
da mais, para 10,1% do total dos fundos, e empréstimos banc~rios
sobe .para 48,2%.

A impressão que resulta desta an~lise sobre o cresci
mento das empresas e seu padrão de financiamento, é o do grande
incremento da participação de capitais de empréstimos, com aume~
to menos que proporcional das despesas financeiras, e a utiliza
ção da Bolsa apenas em um momento excepcional.

Se pensarmos na racionalidade empresarial a nível IDl
croeconômico, de escolha entre fontes alternativas de financia



105

mento, deve ter sido "mais rac.ional" a utilização de empréstimos
em vez do lançamento de ações, na quase totalidade do período
1955-79. Aqui estamos nos referindo a empresas com possibilidade
de lançar ações. Para estas, penso que o baixo custo dos finan
ciamentos delongo prazo vis-i-vis com o baixo preço das ações,
e ainda com um financiamento da produção corrente eficiente, le
varam a um aumento do grau de endividamento. Por outro lado, o
grau de concentração da propriedade das empresas é suficientemen
te elevado para que o' lançamento de novas ações (ainda mais se
considerando as possibilidades de emissão de ações preferenciai~
pudesse colocar em risco o grupo controlador. Note-se, também,
que mesmo as empresas multinacionais e estatais aumentaram rela
tivamente seu grau de endividamento, em vez de socorrer-se de
aportes de capital por parte dos controladores na mesma propo!
ção de seu crescimento.

Ao que parece, esta racionalidade microeconõmica é com
patível com o entendimento da industrialização pesada financia
da por instituições estatais, cujas fontes de recursos são for
madas pela poupança compulsória e capital estrangeiro de empré~
timo. Assim, vê-se que a forma de concentração/centralização de
capi tais numa economia retardatária' como a brasileira, parece, num
primeiro moment~ levar a uma unidade indiferenciada entre os pr~
cessos de acumulação de capital industrial e financeiro, no seio
da empresa.
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CAP!TULO IV - ADMINISTRAÇÃO E PROPRIEDADE ACIONÁRIA
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1 - INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da relação entre capital financeiro
e industrial requer a superação do controle familiar tradicio
nal, e portanto a profissionalização administrativa.

Sobre a evolução do comportamento empresarial no Bra
sil, dois trabalhos serão examinados, urn de Fernando Henrique Car
doso(129) e outro de Luiz Carlos Bresser' Pereira(130). Estes tr~
balhos realizam urna análise da mudança na forma de administrar
as empresas no periodo- iniciado na década dos 50. Além
ambos discutem a relação entre controle e propriedade

disso,
. -.aCIonarIa

no contexto da economla brasileira, sendo neste campo, trabalhos
pioneiros.

Segue um breve comentário sobre . -.a estTutura aClonarla
das empresas no ,país, onde se pode observar o elevado
concentração d~ propriedade e a pequena participação
tuições financeiras nos empreendimentos industriais.

grau de
das insti

Finalmente, ao tentar compreender a interação entre
propriedade e gestão no caso brasileiro, se busca o sentido das
categorias que explicam este fenômeno nos países capitalistas
avançados (e que constituem tipo extremo destas relações), numa
situação de capitalismo subdesenvolvido. B a partir daí que se
entende a especificidade da superposição de acumulação financei
ra e industrial e a importância assumida pelos dividendos de
controle.

2 - A PROFISSIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Quando escreve sobre a modernização administrativa das

(129) CARDOSO, Fernando Henrique. Empresário Industrial e DesenvolvimentoEco
nômico no Brasil. São Paulo, DIFEL,.1964.

(130) BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Empresários e Administradoresno Brasil,
São Paulo, Brasiliense, 1974.
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empresas no Brasil, Fernando Henrique Cardoso chama a atenção,
entre outras observações, para: os fatores que têm impelido as
empresas a se modernizarem; as especificidades que a administra
çao adquiria num contexto como o do Brasil ·até início dos anos
60; e também para uma tipologia onde se diferencia o comportame~
to empresarial moderno do tradicional.

A anilise destes temas se faz dentro de um esquema con
ceitual que parte da relação entre empresirio industrial e de
senvolvimento econômico a um nível ma is abstrato, para chegar
as especificidades do comportamento empresarial no Brasil.

No que se refere à aprecia~ão da distinção entre con
tro 1e e propr iedade, no nível mai s geral em que se. 1imi ta, apo~
ta os grandes acionistas como detentores em última instância do
controle das empresas, e os administradores como simples manda
tirios deles. Não apresentando aqui, maiores novidades.

Ji a discussão do processo de desenvolvimento no Bra
sil, visto sob o ângulo de constituição de relações capitali!
tas modernas(13l), apreende a singularidade deste movimento.

o ponto de partida e o cariter inconcluso da moderni
zação administrativa: "Por tris desta modernização, muitas ve
zes aparente, persistem, todavia, resistências que indicam como
permanecem .vigorosos no Brasil os efeitos negativos da proprie
dade familiar das e~presas aliadas i gestão direta,,(132). Contu
do, o prosseguimento da anilise ressalta os fatores que levam à

(131) Veja-se a este respeito as seguintes afirmações: "Em certo sentido, re
pete-se no Brasil, noutro contexto, a pré-história do capitalismo" (Em-
presário Industriale ... , p. 132) onde se coloca claramente o carater
embrionario do capitalismo brasileiro, e "a relação mecânica entre con
dições modernas de produção e mentalidade inovadora dos industriais e
falsa" (idem, p-.124), onde as característicascontraditóriasdo preces .
so de desenvolvimentoabrem espaço à análise da especificidadedo caso
brasileiro. De resto, esta visão metodológica penneia este estudo de
Cardoso integralmente.

(132) CARDOSO, Fernando Henrique. Empresirio Industrial e ... , p. 101.
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alteração das práticas de gerência. Dentre estas, os elementos
que mais se sobressairam. para impulsionar o processo de reorgani
zação foram: .pr ime i ro , o vulto e a complexidade das operações ec~
nômico-financeiras;segundo, o número de empresas multinacionais
na economia brasileira; e por fim, o número de empresas de eco
nomia mista.

Quanto a esta complexidade e magnitude das operaçoes
econômico-financeiras, elas decorrem não apenas do crescimento.
das organizações, mas muitas vezes tamb~m do fato destas gra~
des empresas haverem se tornado sociedades anônimas. E esta não
~ urna mudança apenas jurídica, pois', mesmo se sabendo que não
houve captação de recurSos de pequenos poupadores, estas socie
dades, em vários casos, exprimiam alianças entre grupos capit~
listas, sendo fundamental para estes grupos uma administração
mais profissional, que permitisse um maior controle de seus in
teresses.

As empresas multinacionais e de economia mista contri
buiram, à sua maneira, para o processo de modernização adminis
trativa no B~asil, al~m da implantação de grandes organizaçõe~.
No caso das multinacionais, pelo transplante de padrões de racio
nalidade capitalista mais desenvolvidos. Já as .empresas de eco
nomia mista, na medida em que o Estadoy.com quadros administra
tivos mais preparados, se associava a empresas privadas nacio
nais, obrigava os empresários a aprimorarem suas organizações p~
ra cumprir sua parte nas tarefas de direção.

Entre as especificidades que a administração de empr~
sas adquire no Brasil, ressalta-se que a empresa familiar não -e
estática como forma de organização, e muitas práticas consider~
das corno atrasadas são respostas. adequadas à situação econõmi
ca que o país vivia ainda em meados.dos anos 60. Assim: "O mer
cado relativamente acanhado ê, em si mesmo, um obstáculo para
a racionalização completa da vida econõmica"Cl33)

(133) CAROOSO, Fernando Henrique. Empresário Industriale ... , p. 105.
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A situação econ6mica. no perfodo p6s 1955 ainda se ca
racterizava por grande instabilidade da vida econ6mica. Dentr~
os fatos econ6micos se destacavam as abruptas variações de ofer
ta e demanda e da polftica cambial, que não permitiam aos em
presirios um planejamento mais rfgidoy na medida em que eram
obrigados a ripidas mudanças de orientação.

Além disso, como o mercado nacional nao se encontrava
totalmente integrado, ainda persistiam "bolsões" em mercados de

~ .varIas regIoes, por causa de custos de transporte. Estes possi
bilitavam a sobrevivência de empresas ineficientes, graças aos
altos preços praticados. Era uma situação que se caracterizava
por altos lucros e baixa concorrência.

Este quadro também afetava as formas de financiamento
das empresas, baseadas em lucros pr6pri6s e créditQ de institui
ções oficiais. A alternativa de lançamento de .novas açoes era
prejudicada tanto pela legislação fiscal, problemas de reavalia
ção de patrim6nio, quanto pela maior rentabilidade de outros
ativos, como por exemplo, as letras de importação (que chegavam
a remunerar os investidores com taxas de 50% a.a.) (134)

Daf, o sucesso obtido pela administração familia~, o~
de a centralização excessiva e personalista permitia a tomada
ripida de decisões, Gtil em momentos de grande instabilidade.
Também a re~ação com o.governo, que concedia favores (crédito
subsidiado e reservas de mercado), era fator. chave de sucesso
empresarial. O resultado era o predomfnio da empresa clãnica~ o~
de valores como "lealdade" pesavam .mais do que profissionalismo,
e a autonomia dos diretores profissionais, quando existiam, era
pequena. Não se colocava, da mesma forma, a possibilidade da aber
tura de capital que entraria em conflito com a hegemonia abso
luta do "clã".

Todavia, naquele momento ji se poderia caracterizar

(134) CARDOSO, Fernando Henrique. Empresirio IndustriaL .., p. 109.
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dois tipos de empresários, o "capitão de indústria", ligado -a
situação econômica tradicional, e o "homem de empresa", vincula
do à modernização capitalista.

Numa forma de capitalismo ainda primitivo, as princ!
pais qualidades empresariais se manifestavam em "19) na constru
çao de situações sociais que permite~ 'controla~' os fatores
que no meio brasileiro são fundamentais para a acumulação de ca
pital; 2~) na construção de 'situações de trabalho', em que as
condições i~cnicas precárias de produção e a força de trabalho
são exploradas at~ o limite da irracionalidade.,,(135)

o cerne do comportamento dos "cap Itães de indústria"
~ de que sua raciofialidade empresarial estava voltada fundamen
talmente ao aproveitamento da situação existente. Portanto, es
treitamente vinculado àquelas duas condições vistas acima.

Este comportamentp implicou em urna defesa de determi- .nados valores por parté deste tipo de empresarlo. Em sua rela
ção com o Estado, apoiou o Estado protetor, paternalista, de on
de procurava tirar o máximo proveito possível. Entre estas van
tagens, estavam a limitação da concorr~ncia estrangeira e políti
ca trabalhista conservadora, num nível mais geral, ~, empr ê st i
mos e subsídios oficiais que reforçavam sua capacidade competi
tiva de for.ma mais direta.

. - .Nesta situação, onde se buscava ó rendimento maXlmo
da força de tribalho utilizada, sem muita preocupação com seu
desenvolvimento sistemático, e onde a própria capacidade empr~
sarial não tendia a se aperfeiçoar, os valores de "perseverança,
poupança e trabalho" assumiam considerável importi~cia. Refleti
am, corno ideal, as condições medíocres de produção, que depe~
dem mais da exploração brutal do trabalho, que da tecnologia.

Entretanto, o próprio desenvolvimento capitalista, que

(135) CARDOSO, Fernando Henrique.Empresário Industrial ... , p. 132.
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provoca o aumento da concorrência, mina as condições de existên
cia do "capitão de indústria". e possibilita a afirmação do "ho
mem de empresa".

Este último se caracteriza pela atividade orientada p~
ra a reorganiz.ação t~cnica e administrativa permanente e para
o aumento da produtividade.

Esta nova atitude ~ uma reaçao adaptativa ~ nova,fase
do capitalismo no Brasil. ~ muito mais ligada ~ transformação
das condições de produção e a incorporação do progresso t~cni
co, forçada pela concorr~ncia, ·do que ao aproveitamento de si
tuações na forma em que elas se encoitravam originalmente.

A modernização do capitalismo, com acirramento da con
corrência, fica clara no depoimento de um ~mpres~rio, recolhido
por Cardoso em s,eu survey, "Nossa empresa (que a f i.rrno.user con
trolada inteiramente por ~apitais nacionais) so e a empresa que
~ hoje, graças ao capital estrangeiro: teve necessidade de rea

Ih' . , ff (136)-pare ar-se para competlr com os concorrentes estrangelros .

A mudança nao atinge apenas a açao do empresirio em
seu próprio negócio, tamb~m abre novos horizontes, as preocup~
ções deixam de se concentrar apenas, na atividade da sua firma,
e passam tamb~m a ser a busca de objetivos da "indústria" como
um todo.

Por fim, embora o "capitão de indústria" fosse o tipo
predominante quando a pesquisa foi realizada, as tendências ji
apontadas de desenvolvimento capitalista no Brasil condicionam
o seu declínio e o fortalecimento do "homem de empresa".

A perspectiva de Bresser Pereira ~ ~nalisaro grau de
burocratização e, portanto, de profissionalização. alcançada p~

(136) CARDOSO, Fernando Henrique. Empresirio Industrial..., p. 141.
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las empresas brasileiràs, dentro de um estudo mais amplo, que
abrange tamb~m etnia, mobilidade social e carreira dos dirige~
tes industriais.

o ponto de partida para. esta análise ~ o exame do de
senrolar do processo de burocratização no~ países industrialmen
te avançados; Constatando-se uma correlação entre desenvolvimen
to industrial e fort~lecimento da burocracia, chega-se -a tese
do surgimento da "tecnoburocracia". Esta nova classe dirigente
da produçãa, mesmo sem deter a propriedade acionária, torna-se
dominante nas sociedades industriais devido ao controle.que as
organizaç6es burocráticas exercem sobre o processo produtivo.
Isto não significa que a tecnoburocracia tenha logrado a mesma
posição nas sociedades industriais, de forma indlferenciada. Nos
países capitalistas, o poder da tecnoburocracia se divide, ou
ainda ~ subordinad~ ao poder da burguesia. Já nos países do les
te europeu, a tecnoburocracia ~ a classe dominante.

'Condição fundamental para o deslocamento da burguesia
pela tecnoburocracia ~ o aumento da dispersão acionária, que di
lui o poder dos proprietários.

No caso brasileiro, entretanto, .este processo ainda
havia avançado muito pouco, pois dentro da amostra de empresas
examinadas, 77,1% dos diretores e seus familiares detinham mais
de 50% do capital nas empresas nacibnais, contra apenas 21,0%
d di " - " (137)os Iretores na mesma srtuaçao em empresas estrangeIras .

Por outro lado, mesmo considerando esta situação
-que a abertura de capital e extremamente restrita, as

em

nacionais foram obrigadas a incluir administradores
nais em suas diretorias. Conforme dados da amostra de

empresas
profis si~

empresas
utilizada na pesquisa, 42,6% dos díretores de empresas nacio

(137) BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Empresários e Administradoresno Brasil.
São Paulo, Brasiliense, 1974, p. 55.
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nais não tinham nem relação de parentesco nem de amizade com os
" -" (138)proprletarlos .

Além disso, outra medida utilizada
de burocratização das empresas foi o "motivo de

para medir o grau
-promoçao de di

retores". Embora .possa ter havido racionalização da resposta
por parte dos entrevistados, nas empresas nacionais o motivo
burocrático (capacidade, experiência, formação escolar, tempo
na empresa) foi responsável por 48,9% das respostas, contra

7 o d " - b -" (f" d di âo) (139)3 ,21 o motlvo nao urocratlco con lança.e e lcaçao .

Também foi utilizada" a existência ou nao de regulame~
to interno para medir a profissionalização administrativa. Nes
te item, 34,4% das empresas nacionais tinham regulamento, con
tra 65,6% que não possuiam. Nas empresas estrangeiras, a propo!
çao era inversa (63,2% contra 36,8%)(140).

De passagem, pode-se citar ainda outros traços que
."compoem um quadro mais completo da estrutura administrativa. As

sim, no que se refere a carreira dos diretores no Brasil, a
idade média para atingir a diretoria era mais baixa, e o número
de cargos ocupados antes da diretoria era menor do que nos Es
tados Unidos, o que de certa forma reflete o maior grau de pr~
fissionalização naquele pais. Outra constatação que se fez é so
bre o grau de escolaridade mais elevada
nais em relação. aos não profissionais,
raro Por outro lado, expoe-se.a pequena

dos diretores profissi~
o que já seria de esp~

pirticipação acionária
dos diretores profissionais, pois apenas 14,3% possuiam mais de
10% do capital das empresas em que trabalhavam(14l).

Este panorama pode mostrar uma situação em que a pr~

(138) BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Empresários e Administradores..., p. 60.
(139) BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Empresários e Administradores...,p.62-63..
(140) BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Empresários e Administradores...,p.65-66.
(141) BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. EmEresários e Administradores..., p. 172.
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fissionalização, apesar de incompleta, estava avançando. Embora
seja feita a ressalva da pequena autonomia dos diretores profi~
sionais, o fato é que seu próprio surgimento já é um indicador
da burocratização administrativa. Assim, é possível deduzir que
"o processo de profissionalização da administração tende a pr~
ceder o de abertura e diversificação do capital das empresas. No
Brasil estamos na primeira fase,,(142).

As duas pesquisas que deram origem aos trabalhos exa
minados foram realizadas no início dos anos 60. Ou seja, num p~
ríodo que se situa após o plano de metas, mas anterior ao "mila
gre" econômico. Mesmo assim, as tendências de aperfeiçoamento aª
ministrativo já se mostravam bastante claras e foram acentuadas
posteriormente: Ocorreram concomitantemente com o crescimento do.
tamanho e complexidade das empresas e com a intensificação da
concorrência, que foram os impulsionadores deste processo.

Ternos, então, o surgimento do administrador profissiQ
nal que alcança o nível de diretoria, conforme notado por Bres
ser Pereira, e também os níveis de poder intermediário com o
aperfeiçoamento do aparato burocrático das empresas.

Pode-se usar, como indicador deste processo de impla~
tação destas estruturas profissionalizadas, o surgimento dos mes
mos instrumentos observados por Chandler em situação similar nos
Es tados Unido s, tai s como: es co las' de adminis tração, pub 1icaçõ es

. Li d . - f . .. (143 ) Obespecla lza as, aSSOClaçoes pro lSSlonalS etc. . serve-se
que a própria E.A.E.S.P., que serviu corno ~úcleo de implantação
das escolas de negócios no Brasil, surge na segunda metade dos
anos 5O.

Ou seja, as evidências apontam para um grau de profi~

(142) BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Empresários e Administradores..., p. 172.
(143) CHANDLER JR., Alfred Dupont. The Visible Hand The Managerial Revolu

tion in ArnericanBusiness. Cambridge,Massachusetts, The Belknap Press
of Harvard University Press, 1980.
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sionalização administrativa no Brasil sem que tenha ocorrido, ao
mesmo tempo, um movimento de abertura do capital das empresas.
~ uma situação compatível com as características da economia bra
sileira, j~ apresentadas, onde a concentração/centralização de
capitais necessita e realiza uma modernização organizacional, sem
que a mobilização de capitais, indispens~vel a este processo, t~
nha tomado a forma de abertura de capital com maior dispersão

. -.aCIonarIa.

3 - CONTROLE ACIONÁRIO DAS EMPRESAS NO BRASIL

Ao apresentar uma visão sobre a situação do controle
acionarlo das grandes empresas no Brasil, são cruzados dois ti
pos de informação. De um lado, temos a classificação das 500
maiores empresas em 1983 escolhidas por Conjuntura Econômi
ca(144), de outro, os trabalhos de Jean Bernet(145) sobre o con
trole das empresas privadas nacionais, multinacionais e estatais
no Brasil.

A classificação de Conjuntura leva em consideração os
seguintes fatores: Patrimônio Líquido, Lucro Líquido do Exercí
cio, Receitas Operacionais Líquidas, Imobilizado Líquido e Cap!
tal Realizado. A ponderação deles determina a ordenação das em
presas.

Nas 500 maiores, 328 sao privadas nacionais, 81 -sao
multinacionais e o restante, estatais, entre as quais se incluem
algumas empresas estaduais de prestação de serviços (como de sa
neamento, por exemplo).

Das 328 empresas privadas nacionais, o Atlas Financei
ro cont~m informaçôes sobre 181, que corresponde a aproximadameg

(144) Conjuntura Econômica. Rio de Janeiro, vol. 38, n9 9, set/84.
(145) BERNET, Jean. Atlas Financeiro do Brasil. Rio de Janeiro, Interinvest,

1984; e BERNET, Jean. Guia Interinvest - O Capital Internacionalno Bra
silo Rio de Janeiro, Interinvest,1978. Sobre as empresas estatais ver
também, Brasil. Secretaria do Planejamento.Secretaria do Controle das
Empresas Estatais. Cadastro das Empresas Estatais, 1984.
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te 55% delas. Destas 181, sao eliminadas 14 empresas que, ap~
sar de classificadas como não financeiras, são empresas holdings
de grupos financeiros, ou de leasing.

Sobram, portanto, 167 empresas, das quais - .varlas -sao
subsidiirias de grupos econ6micos maiores. são consideradas sub
sidiirias as empresas que têm mais de 50% do seu capital vota~
te detido por outra. Mas, na amostra escolhida, existem duas ex
ceçoes, a de Sadia Oeste S/A Indústria e Comércio e Renner
Hermann S/A Indústria de Tintas e 6leos, que apesar de nao ha
ver certeza sobre os acionistas majoritirios, são consideradas
como pertencendo aos grupos Sadia e Renner, respectivamente, ji.
que são consideTadas informações adicionais que permitem . esta
conclusão.

Observe-se que a classificação do Atlas Financeiro mui
tas vezes subestima a propriedade acioniria do grupo controla
dor, pois existem empresas onde uma parcela do capital nao tem
seus proprietirios identificados.

Voltando i amostra das 167 é~presas privadas nacionai~
10 sao consideradas independentes, nao incluídas em nenhum
grupo. Ji as 157 restantes perte~cem a 85 grupos nacionais.

Estes grupos, por sua vez, constituem. um emaranhado
de empresas holdings, participações acionarlas cruzadas etc. Pa
ra se chegar a u~a definição mais clara de grupo e de seu con
trole, colocam-se as seguintes premissas: primeiro, são empresas
pertencentes a um grupo todas aquelas que tiverem pelo menos
50% do seu capital votante possuído por instituições cujo con
trole final é comum; segundo, o controle final de um grupo é clas
sificado conforme o tipo de controle (absoluto, majoritirio, ml
noritirio) existente ~a principal empresa do grupo, que normal
mente é o núcleo para o domínio das subsidiirias, não se levando
em consideração a magnitude da participação
(ressalvada a primeira condição acima).

nas subsidiirias
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No caso das multinacionais ocorre a mesma situação das
nacionais. Já para as estatais, ao invés de se partir das empr~
sas que fazem parte das 500 maiores, foram escolhidos os maio
res conglomeridos estatais, que englobam boa parte destas empr~
sas, excluindo-se, assim, tanto as empresas estaduais de servi
ços básicos, corno aquelas, que por dificuldades financeiras, fo
ram absorvidas pelo BNDE. A lista de todas as empresas e grupos
que foram utilizadas encontra-se no Anexo I.

A partir dai, pode-se discutir o controle. destas em
presas, conforme se vê na Tabela 111. Quanto à classificação do
maior acionista, utiliza-se três faixas: Controle .Absoluto, og
de o controlador detém mais do que 95% das açoes; Majoritário,
quando a propriedade varia entre 50% e 95% das ações; e Minoriti
rio, menos que 50% das. ações. Relativo ao tipo de controlado~ t~
mos: Familia, Instituição ~ Coligação, que se destinam às empr~
sas nacionais. Família aplica-se quando um ou vários membros de
uma família, diretamente ou através de empresas de particip~
ções, controlam a empresa. Instituiçã~ abrange casos onde o age~
te controlador é uma fundação, um banco~ ou mesmo urna empresa
de participações, cujos proprietários não sejam conhecidos. Fi
nalmente, 'Coligação é urna'si tuação onde existem alguns grandes
acionistas (em geral com participação acima de 20% do capital)
que, potencialmente, podem controlar a empresa. Note-se que nem
sempre uma participação acionária elevada significa controle ad
ministrativo direto por parte dos proprietários, como no caso da
São Paulo Alpargatas, onde Camargo Corrêa e Brascan, juntos, re
presentam quase 40% do capital, mas a diretoria é autônoma.

As multinacionais têm 81 empresas entre as 500 malo
res, mas fal tam informações sobre três emp-resas. Das outras 78',
várias são subsidiárias de filiais brasileiras, ou ainda são de
propriedade de urna ~esma multinacional, sendo por isto agrup~
das, resultando dai 7 grupos e 59 empresas independentes. Reti
ram-se ainda 2 empresas de leasing para se chegar ao total de
64 unidades de capital autônomas.
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TABELA 111

o CONTROLE DE UM CONJUNTO DE EMPRESAS CLASSIFICADAS ENTRE
AS 500 MAIORES, POR TIPO DE CONTROLADOR

~

PRIVADO NACIONAL MULTI ESTATAL TOTAL
~

NACIONALFAMíLIA INSTIT. COLIGAÇÃO
Absoluto 25 4 7 48 3 87 53(> 95%)
Majoritário 32 7 10 16 3 68 41(50% I--i 95%)
Minoritário 3 3 4 10 6(,50%) - -

TOTAL I 60 14 .21 64 6 165 100

Fontes: Conjuntura Econômica, vol. 38, n9 9, set/1984.
Atlas Financeiro do Brasil, 1984
Guia Interinvest, 1978
Brasil. Secretaria do Planejamento. Secretaria do Contro
das Empresas Estatais. Cadastro das Empresas Estatais,
1984.

-Note-se que no caso das multinacionais, nao se separa
os casos onde o controle acionário é de uma empresa ou de uma
coligação. O motivo é que nem sempre se conhece as relações en
tre as empresas associadas e também porque o número de colig~
- ~çoes e pequeno, apenas .6.

Para as estatais, na medida em que estamos ~ratando de
conglomerados, interessa apenas a participação total, absoluta
ou majoritária do governo federa~.

O resultado observado com a Tabela 111 -e amplamente
favorável aos controles absoluto e majoritário, que juntos re
presentam 94% do total, com o absoluto atingindo 53% contra 41%
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do majoritário. Se considerarmos apenas as empresas nacionais,
temos 38% para.o absoluto e 52% para o majoritário, sendo uma
estrutura ligeiramente mais desconcentrada.

Na Tabela IV, pode~os ver o montante do capital que
os grupos financeiros privados investem em atividades não finan
ceiras. Para representá-los foram escolhidos os grupos lidera
d 1 6 o b o o (146) o • tOos pe os m ai ores ancos come rc i a i s .' pOIS estes cons rtuem
o núcleo dos grupos, envolvendo outras instituições como bancos
de investimento, sociedades de crédito imobiliário, arrendamento
e leasing etc.

TABELA IV

o CAPITAL PR6PRIO EM ATIVIDADES NAO-FINANCEIRAS NOS 6
MAIORES GRUPOS FINANCEIROS PRIVADOS

PATRIMÔNIO PATRIMONIO LIQUIDO (2) / (1)GRUPO LíqUIDO EM ATIV. NAO-FINANC.. EM %(1) (2)
70.000 4,7 .BRADESCO 1.479.000

ITAÚ 839.000 83.000 9,9
COMIND 423.000 83.000 19,6
UNI BANCO 305.000 16.000 5,3
REAL 388.000 38.000 9,8
NACIONAL 228.000 11.000 4,8
T O T A L 3.662.000 301.000 8 ,2

___ o

(Em milhares de US$)

Fontes: Exame - Melhores e Maiores, set/1985
Atlas Financeiro do Brasil, 1984
Guia Interinvest, 1978

(146) Veja-se Exame, Melhores e Maiores. São Paulo, n? 336, set/1985.
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Os 6 maiores bancos representam 46% do total dos de
pósitos das instituições privadas entre as 50 maiores. Ou seja,
em 1983, dos 13.205 bilhões de cruzeiros de depósitos i vista
nas 50 maiores, instituições, 7.737 bilhões eram de grupos pri
vados, com as 6 primeiras alcançando um valor de 3.573 bilhões.

Para avaliar o valor dos inve5timentos dos conglomer~
dos financeiros, utilizou-se o patrimõnio líquido das diversas
empresas e a participaçã9 acioniria que o grupo possui nas mes
mas. Destas empresas foram excluídas as sociedades de participa
ção (holdings) para minimizar a dupla contagem de capital. Al~m
disso, como os Balanços Patrimoniais eram de diversas datas, os
valores em cruzeiros foram-transformados em dólares do período
de fechamento do Balanço, para uma melhor comparação.

Uma última observação deve ser feita em relação ao gr~
po Real. Não foram contadas as empresas pertencentes i rede de
radiodifusão Transam~rica, apesar de pertencerem a Aloysio Andr~
de Faria, que ~ o controlados do grupo Real, pois são atividades
separadas e distorceriam os resultados da amostra.

Todos os procedimentos descritos acima, devido ao ca
riter de aproximação,dos resultados alcançados, não permitem rei
vindicar conclusões precisas, sendo, portanto, apenas indicado
res de tendências, onde somente os grandes números têm
cia.

relevãn

Mesmo assim, ~ possível observar a baixíssima partici
-paçao dos conglomerados financeiros em outras atividade~ Deve-se

dizer ainda, que entre as atividades não financeiras se incluem
algumas como processamento de dados e construção civil, que ser
vem como atividades de apoio is operações principais dos grupos.
a possível concluir então, pela pequena import~nciaque assume
para os grupos financeiros nacionais a participação direta em
atividades não-financeiras.



122

4 - CONCLUSAO: PROPRIEDADE ACIONÁRIA E CONTROLE GERENCIAL NO CA
SO BRASILEIRO

Fazendo uma retrospectiva do caminho percorrido na te~
tativa de compreender a relação existente entre controle admi

• A.nistrativo e propriedade aCIonarIa, o ponto de partida foi o es
tudo das caracterfsticas gerais desta relação, que s~o encontra
das nas economias capitalistas desenvolvidas. Num segundo mome~
to se discute a relação entre industrialização e financiamento
no Brasil, quadro que permite o entendimento das especificidades
assumidas pela profissionalização administrativa e a configur~
ção acionária no pafs.

Quanto ao estudo mais geral, se procura comentar as
principais tendências de interpretação. São examinados os reco!
tes ideológicos que separam os diferentes autores, a discussão
sociedade industrial versus modo de produção capitalista e tam
bém a tipologia mais em voga para classificar as análises, con
forme a natureza do agente controlador: gerencial, financeiro e
proprietário.

Neste contexto sao discutidas, com maior detalhe, as
obr~ de Marx, Berle & Means e Hilferding.

Ressaltou-se em Marx a diferenciação entre valoriza
ção do capital industrial e produtor de juros e~ portanto, a s~
paração entre capital-ativo e capital-propriedade, mencionando-
se ainda as vantagens obtidas pelos grandes acionistas, como os
lugares meramente decorativos na direção das empresas.

Em Hilferding, que segue a tradição marxista, se sn
bressai a função cumprida pelo capital fictfcio (renda capital~
zada) que dá origem ao ganho de fundador, ganho proveniente da
capitalização dos lucros das empresas, em forma de ações. Por
tanto, o acionista diferencia-se de outros capitalistas finan
ceiros, pois seu ganho, os dividendos, dependem do desempenho da
empresa. Baseado nesta peculiaridade é que o capital-dinheiro



123

concentrado pelos bancos e posto à disposição das indústrias c~
mo aplicação acionária, gera uma nova forma de relacionamento en
tre capital industrial e bancário, sob o domínio deste último.
E esta integração que Hilferding denomina capital financeiro.

Já em Berle & Means, o fundamental é a dispersão da
propriedade acionária, que leva ao desaparecimento o poder dos
acionistas, tornando-os simples rentistas. Assim, os administra
dores profissionais assumem o controle das corporaçoes.

Por fim, sao comentados alguns estudos mais recentes
de autores das diversas linhas: gerencialistas, como Galbraith,
que aponta o surgimento de uma iecnoestrutura, que graças
ber técnico domina as empresas; controle financeiro, como
que mostra a importância das instituições financeiras no
volvimento capitalista nos Estados Unidos, primeiro, até
se 1930 como supridoras de crédito e depois de 1945 pela
tude de suas carteiras de ações; e controle por proprietários,
onde se destaca o trabalho de Chevalier, que faz o grupo de con
trole, para manter su~ posição, depender de uma correlação de
forças entre diversos tipos de acionistas.

ao sa
Kotz,
desen

a cri
magn~

o segundo capítulo, aproveitando a reVlsao teórica rea
lizada, apresenta características gerais da interação entre pr~
priedade acionária e gestão. Para tanto, após uma breve digre~
são metodológica, parte da diferenciação entre capital-ativo e
capital-propriedade. Examina-se a depend~ncia recíproca e o con
flito pela distribuição do excedente, existente entre eles. O
conceito de capital fictício é retomado e as ações. devido a
peculiaridade dos dividendos em relação aos juros, destacam-se
de outras formas de capital-propriedade.

A política de dividendos aparece, então, no centro do
conflito entre capital-ativo e capital-propriedade. Esta disp~
ta resolve-se a cada momento, preservando-se a situação primo!
dial da acumulação industrial, mas sem desconsiderar o nível de
ganhos dos acionistas, o que por outro lado significa o apolo
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dos acionistas a manutenção dos executivos. Neste sentido, sao
discutidos vários modelos financeiros que dissertam sobre a re
lev~ncia da distribuição de dividendos e tamb~m a respeito da
fixação do seu nível em relação aos lucros.

São ainda exploradas as vantagens que podem
os grandes acionistas, por terem potencialmente maIor

auferir
influên

cia sobre a direção das empresas. Surge daí o conceito de "divi
dendo de controle", indissoluvelmente ligado a controle
rio majoritário.

. -aCIona

o segundo momento do estudo inicia-se com o terceiro
capítulo. Comenta as especificidades da industrialização retar
datária e do sistema de financiamento que lhe acompanha. Quanto
à industrialização, são ressaltadas as características da cons
tituição do capitalismo no Brasil, iniciando pela formação de
um mercado de trabalho livre e pela industrialização que depe~
de do capital excedente realizado pelo complexo cafeeiro, e con
cluindo com a industrialização pesada, a partir dos anos 50, on
de a concentração/centralização de capitais se faz pela massiva
entrada de capital estrangeiro e formação de empresas públicas
nos setores básicos. b, no entanto, uma industrialização calcada
em uma base pobre de acumulação, ainda não superada.

A estas singularidades da industrialização correspo~
de um sistema de financiamento de m~dio e longo prazo, estatal,
e de curto prazo, privado. O caráter estatal dos emprestadores
de longo prazo está ligado às aplicações que funcionam como sub
sídio de capital, e à captação de recursos baseada em fontes
compulsórias.

Alia-se a isto, o controle salarial ocorrido pos anos
50, e se tem um quadro onde as empresas têm elevado grau de au
tofinanciamento e recorrem ao sistema estatal para suplementar
a formação bruta de capital. A bolsa de Valores, com raríssimas
exceções, ficou relegada a um papel de pouca importância.
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Por fim, no presente capítulo, Ja se colocaram os
dois pólos da separação entre propriedade e controle. Por um
lado, v~-se a modernização admiriistrativa provocada pelo desen
volvimento capitalista, que ao intensificar a concorrência, for
ça mudanças nos padrões de racionalidade gerencial. Por outro,
a radiografia da estrutura acionária mostra, ainda, um
extremamente fechado e concentrado.

perfil

4.1- O RESULTADO HISTÓRICO

A situação do controle acionário das empresas no Bra
sil, conseqU~ncia das espec~ficidades dos processos de indus
trialização e financiamento ocorridos no país, reflete-se de ma
neira diversa, conforme o tipo de empresa envolvida, privada na
cional, multinacional ou estatal.

As empresasmultinacionais t~m sua administração já
profissionalizad~ e suas operações no Brasil sao apenas parte
do movimento de acumulação de uma unidade mais ampla.

Entretanto, as políticas seguidas por estas empresas
sao resultado tanto de sua inserção em uma organização interna
cional, como da situação dos mercados locais em que atua.

Assim, suas políticas de financiamento sao resultado,
por um lado, das vantagens do controle absoluto (ou amplamente
majoritário) a nível da. flexibilidade operacional, e do fato da
remessa de dividendos (pelo menos no caso brasileiro) ser fun
ção da entrada de capital como investimento direto~ por outro,
de suas necessidades de financiamento e das condições dos mer
cados de capitais locais.

Então, certamente o elevado grau de autofinanciamento
e os subsídios creditícios e fiscais foram mais um estímulo p~
ra que as multinacionais não abrissem seu capital, passando de
um controle absoluto para um majoritário.
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O t d d M· h 1 t(147) , f i 1· . des u o e lC a e· mostra que as 1 aa i s e mu!
tinacionais americanas em países subdesenvolvidos em 66,1% dos
casos possuem participação absoluta (acima de 95% do capiral),
21,9% possuem participação majoritária (entre 50 e 95% do capi
tal) e 12% participação minoritária (menos que 50% do capital).
Já no caso das multinacionais da Grã-Bretanha, utilizando os mes
mos critérios, temos: 62,7% dos casos são de controle absoluto,
12,8% de controle majoritário e 24,5% de participação minoritá
rla.

Embora os dados que foram apresentados sobre a parti
cipação acionária das multis no Brasil não sejam diretamente com
paráveis aos de Michalet, eles apontam a existência no Brasil
de uma maior porcentagem de empresas com controle absoluto. Fa
to este que converge com a explicação acima sobre os
tivos à abertura de capital.

desincen

No caso do setor estatal, também profissionalizado,
malgrado o caráter clientelístico presente no sistema político
brasileiro, o controle absoluto, ou algo pr6ximo disto, também
foi o caso mais comum (pelo menos até 1984).

No caso das multinacionais e estatais, o controle ma
joritário do capital é definido a priori. Nas primeiras, devido
ao fato de serem quase-firmas, isto e, apenas uma parte de uma
unidade de capital, e nas segundas, porque alguns setores indus
triais, considerados estratégicos, têm a intervenção do Estado de
cidida politicamente.

A existência do "dividendo de controle", nestas duas
situações, é facilitado pelo controle quase absoluto. Nas trans
nacionais é um fato que se vincula ao fluxo internacional de ca
pitais. As estatais também não aumentaram seus dividendos na

(147)MICHALET, Charles-Albert.O CapitalismoMundial, Rio de Janeiro, Paz e
Terra, 1983, pago 25.
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mesma proporçao de seus lucros (148),utilizando estes recursos
novos investimentos.

em

Já nas empresas privadas nacionais, onde uma separ~
çao mais completa entre a propriedade e gestão seria mais factí
vel, ocorre o oposto, pois, apesar da modernização administra
tiva que acontece nestas empresas, na maioria dos casos, hoje
existe uma superposição de papéis, onde os proprietários são tam
bém dirigentes empresariais. Assim, i pr6pria distinção
lucro de empresário e dividendos perde a nitidez.

entre

-Isto nao significa que nao existam empresas de cap~
tal aberto, onde a presença de minoritários force uma maior es
pecialização de funções. Mas, novamente, se coloca o problema
do "dividendo de controle", ainda mais se considerarmos a faci
lidade que as empresas t~m no B~asil de emitir ações preferen
ciais, que podem constituir 2/3 do capital total, permitindo que
o controle possa ser alcançado com 17% do capital social, ou se
ja, o valor que 51% do capital votante representa no total (149:

Além disso, quando existe apoio acionarlo por parte
de instituição oficial (como por exemplo o BNDE) , dado o cara
ter assumido pelo Estado no Brasil, de subsidiar a acumulação
de capital privado, as possibilidades de "dividendo de controle"
aumentam.

o estudo de Brito & Touriel(l50), ao examinar a atuação

(148) A este respeito, veja-se de Paulo Cícero Lima Baptista, Sociedades Anô
nimas de Capital Aberto: política de Distribuição de Resultados. Revis
ta de Administração de Empresas. 14(1):147-152, jan/fev/1974.

(~49) BRITO, Ney O. & PORTELA, Haroldo S. Mercados Acionários: Sua Conceitua
ção e a Nova Lei das Sociedades Anônimas, pago 21. Este trabalho dIsc~
te as vantagens oferecidas ao grupo de controle pela lei das sociedades
anônimas vigente no Brasil.

(150) BRITO, Ney O. & TOURIEL, Hélio. A estrutura empresarial brasileira e a
atuação do BNDE no mercado de capitais. Rio de Janeiro, COPPEAD-UFRJ,
1979. Re1at6rio de Pesquisa n9 12.
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do BNDE no mercado de capitais, período 1974-76, chega a conclu
são de que "Os resultados são pouco animadores e mostram que as
empresas subscritas pelo BNDE são mais endividadas e vêm sofren
do perdas de patrimô~io líquido." (1$1)

Outro aspecto ressaltado é de que o BNDE subscrevia prin
cipalmente ações preferenciais. A razão entre capital aplicado
em preferenciais e em .a ç õe s ordinárias, pelas subsidiárias do
BNDE, tem variado de 1,56 (FIBASE) a 10,96 (EMBRAMEC) (152). Esta
característica também predominou nas ofertas públicas por ações,
entre 1974 e 76, incluindo além do BNDE, as diversas formas de
subscrições do Banco Central: com incentivos da SUDAM (BC-322),
incentivos SUDENE (BC-323) e sem incentivos (BC-300).

Completa este quadro. a participação acionária dos gr~
pos de controle, nas empresas em que o BNDE investiu. Na média
global, o grupo de controle poss~ia 68,5% das ações ordinárias e
31,9% das preferenciais. Para o Banco Central, os valores eram
de 60% para as açoes ordinárias e 34,4% das preferenciais. Como

-se ve, a situação de ambos, BNDE e BACEN, no que se refere ao
controle das empresas onde têm participação acionária é muito
semelhante, permitindo um elevado grau de alavancagem financei
ra ao grupo controlador. Note-se também que a relação entre di
retores do grupo majoritário, no total de diretores da empresa,
é extremamente elevada. No caso do BNDE, a média era de 69% e
no do BACEN, de 76%.

Esta situação reflete-se no desenvolvimento do mercado
acionário, pois "As dificuldades são essencialmente causadas p~
lo potencial de práticas de remuneração indireta e dividendos
de controle. Observe que ganhos de capital não são taxados no
Brasil. A estrutura de propriedade favorece, pois, a redistribui
ção dos resultados das empresas de modo a aumentar os ganhos de

. 1 - .' . d -. ,,(153)caplta nao sUJeltos a lmpostos os empresarlos ..

(151) BRITQ Ney a & TOURIE~ Hélio A estrutura empresarial brasileira...pág.3.
Cl52) Idem, pág. 10
(153) Ibidem, pág. 29.
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Obviamente, que esta "preferência" dos controladores por
nao distribuir dividendos prejudica os acionistas minoritários e
o desenvolvimento da bolsa de valores no Brasil. Entretanto Bri,

to & Touriel, ao atribuirem a mistura dos papéis de administra
dor e proprietário a fatores "culturais" de "status" e julgarem
a atuação do BNDE como fruto da "ineficiência" na seleção de em
presas para subscrição de capital de risco, e de fatores "éti
cos", não aproveitam a análise que realizaram antes. ficando ap~
nas na superfície dos fenômenos.

Em primeiro lugar, o BNDE, ao atuar como agência que su~
sidia capital privado, não o faz por incompetência ou problemas
éticos, embora estes últimos possam até existir, dadas as dife
renças de proximidade em relação aos favores governamentais dos
diversos grupos econômicos, mas ao próprio caráter do Estado c~
mo alavanca de acumulação num país de capitalismo subdesenvolvi
do.

Por outro lado, a mistura dos papéis de administrador e
de proprietário, sem descartar a resistência oferecida pelos v~
lores tradicionais do empresariado no Brasil, liga-se as condi
çôes existentes de valorização do capital.

A especialização entre acionistas e administradores,quan
do Ja existe a profissionalização gerencial, deve se colocar p~
ra o grupo, que é ao mesmo tempo proprietário e controlador, co
mo um conflito entre ganhos financeiros versus dividendos de
controle. Mas, este não é um problema que seja sujeito apenas
a escolha do grupo controlador. Ao contrário, é o ritmo da acu
mulação industrial e a concorrência daí resultante que forçam
as empresas a buscarem fontes externas de recursos e, depende~
do da forma assumida pelo sistema financeiro, a abrirem o seu
capital.

No que se refere aos ganhos financeiros,pressupoe-se um
mercado acionário suficientemente desenvolvido, para que seja
compensadora a diversificação do portfólio de investimentos. No
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Brasil, nao tem ocorrido nem uma COlsa nem outra. As empresas
não têm necessitado abrir seu capital para buscar recursos, nem
há uma bolsa de valores que, excetuando os ganhos
vos, incentive a diversificação do risco.

e sp e cu La t i

o último comentário a respeito da situação atual e so
bre a participação de investidores institucionais nas bolsas de
valores. Segundo o órgão oficial da bolsa de valores do Rio de
J . (154) h . . .d . . . . -anelro ,0Je os lnvestl ores lnstltuclonalS sao respons~
veis por mais da metade do volume transacionado nas bolsas. O
total das ações pertencentes a estes investidores distribui-se
da seguinte forma: 55% com os fundos de pensão (o que correspo~
de a cerca de 18% do valor das ações em circulação das comp~
nhias negociadas na, bolsa); 30% com os fundos 157; 10% com os
fundos mútuos; 4% com as seguradoras; e 1% com as fundações aber
tas.

A importância destes investidores também existe no mer
cado primário de ações, pois absorveram 25% do total das emis
soes (com os fundos de pensa0 respondendo por 14,1%), em 1984.

Embora estes numeras pudessem representar uma maior
maturidade dos negócios em bolsa, devem ser feitas algumas res
salvas: os fundos de pensão são obrigados por lei a aplicar 20%
de suas reservas técnicas em ações ou debêntures; e, das 133 e~
tidades de previdência fechadas (existem 116 entidades abertas),
aquelas vinculadas às empresas estatais respondem por 90% do va
lar colocado na bolsa.

Relembrando que os fundos 157 em 1977 chegaram a re
presentar 42% do total do valor transacinnado no mercado de
ações, sendo extintos em 1983, talvez fosse mais razoável mode
rar o entusiasmo por aplicações compulsórias na bolsa. Os fun

(~54) BOLSA. Institucionaisnas Bolsas - Participação e Crescente. R. J., n9

702, 15 de julho de 1985.
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dos 157 detinham 71,5% do total da carteira dos investidores ins
titucionais em 1978, passando a 13,4% em 1984. Hoje, este papel
é representado pelos fundos de pensão, que detinham 63,1% do to
tal em 1984. Portanto, outra vez uma situação concentrada em In
vestidores que são obrigados a assumir posições no mercado de
açoes, o que torna o volume de negócios na bolsa sujeitos a
grande instabilidade, porque não se alicerça sobre a rentabili
dade de longo prazo deste tipo de investimento, e sim em obri
gações legais.

4.2- AS PERSPECTIVAS DE EVOLUÇÃO

Se é possível
lução de propriedade e
se basear no papel que
daqui para a frente.

arriscar algum prognóstico sobre a evo
controle no caso brasileiro, este deve
o Estado cumprirá no sistema - .economlCO

O Estad~ é a síntese dos conflitos de uma sociedade.
Assim, a política governamental resulta de um jogo de pressoes
políticas, onde a correlação de forças das diversas classes e
grupos sociais tem um papel fundamental.

Veja-se então o possível desenvolvimento dos confli
tos lucros/salários e da repartição' entre lucros internos e j~
ros externos (que dá orIgem ao chamado "problema da transferên
cia") .

No primeiro caso, o aumento do poder sindical ligado
a abertura política possivelmente se refletirá em aumentos de
salários reais, implicando em restrições ao aumento do autofinan
ciamento das empresas.

Pode-se considerar ainda que, a poslçao do Estado co
mo o grande financiador de longo prazo, pode se enfraquecer, de
vida a outros encargos por ele assumidos, entre os quais está
a maior parcela da dívida externa e dívida mobiliária interna.
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o que tornaria ainda mais sensível a necessidade de uma reforma
do sistema financeiro nacional, onde a bolsa de valores poderia
ocupar um lugar de maior relevância.

Assim, as necessidades de financiamento das empresas
poderiam ser supridas de outras formas, devido a diminuição da
capacidade financeira do Estado e dificuldades de aumentar o au
tofinanciamento.

Somente a partir daí é que haveria uma chance da boI
sa se ligar organicamente ao processo de acumulação de capital,
permitindo uma maior desconcentração da propriedade acionária,
ao mesmo tempo, possibilitando um maior poder de fiscalização
aos acionistas não ligados ao grupo de controle.
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ANEXO I



ANEXO I

CLASSIF.
DA EMPR.
ENTRE AS
500 MAIO
RES

RAZÃO SOCIAL

I - GRUPOS E EMPRESAS NACIONAIS

~ Agrícoli Brasil Central
196 Cia. Telefones Brasil Central

- Andrade Gutierrez
26 Constr. Andrade Gutierrez S/A

129 TIBRÁS

- Antárctica
280 Cervejaria Antárctica Niger S/A

41 Cia. Antárctica Paulista
122 Ind. Bebidas Antárctica Nordes

te S/A
204 Ind. Bebidas Antárctica Polar

S/A
271 Ind. Bebidas Antárctica R.J.

S/A
455 Ind. Bebidas Antárctica Espi

rito Santo S/A

- Antunes - CAEMI
450 SASA Adm. e Participaç~o S/A
117 Swift Armour S/A

- Aracruz
33 Aracruz Celulose S/A

134

ESTA
DO ATIVIDADE

MG Comunicações

MG Construção civil
BA Química

SP Bebidas
SP Bebidas

BA Bebidas

RS Bebidas

RJ Bebidas

ES Bebidas

RJ Servo aux . .ativ. econ.
SP Prod. alimentares

RJ Ce 1 ., pape 1 e papelão
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- Artex
213 Artex S/A Fabr. de Artefatos

Têxteis
SC Têxtil

- Bardella
197 Bardella S/A Ind. Mecânicas SP Mecânica

- Barreto Figueiredo
474 Café Solúvel Brasília S/A MG Prod. álimentares

.- Bastos Ribeiro
438 INCOBRASA Indl. ComI. Bras. S/A RS Prod. alimentares
320 Cleos Vegetais Taquarussu S/A RS Prod. alimentares

- Bonfiglioli
151 CICA Cia. Indl. Conservas Alimen SP Prod. álimentares

tares

- Bordon
168 Frigoríficos Bordon S/A SP Prod. alimentares

- Bradesco
446 Bradesco Turismo S/A Adm. Servo SP Servo aux. ativ.econ.

- Brahma
166 Cervejarias Reunidas Skol Caracu RJ Bebidas

S/A
35 Cia. Cervejaria Brahma RJ Bebidas

- Brasilpar
460 Vulcabrás S/A Ind. e Com. SP Vest. calço e artefa

tos tecidos

- Brasmotor
109 Brastemp S/A
102 Consul S/A Ind. Refrigeração

SP Ma t. e1ét. e de comun.
SC Ma t. el é t. e de comun.
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- Bueno Vidigal
392 Cia. Melhors. Norte Paraná
488 COBRASMA S/A
406 CONFAB Industrial S/A
416 G .E .B . Vi di ga1 S/A
443 PEVE Participações S/A

SP Servo aux. ativo econ.
SP Material transporte
SP Mecânica
SP Servo aux. ativo econ.
SP Servo aux. ativo econ.

- Cacique
178 Cia. Cacique Caf€ SolGvel SP Prod. alimentares

- Camargo Corrêa
181
173

18

Camargo Corrêa Indl. S/A SP
Cia. Jauense Ind. SP
Constr. Com. Camargo Corrês S/A SP

Trans f. miner. não me taL
Têxtil
Construção civil

- Casas da Banha
99- Casas da Banha Com. Ind.

S/A
RJ Com€rcio varejista

- Casas Sendas
84 Casas Sendas Com. e Ind. S/A RJ Com€rcio varejista-

- Cataguazes Leopoldina
498 Cia. Força Luz Cataguazes Leo

pold.
MG Servo indo utilidade,

pGblica

- Cavalcanti-Lacombe
169 Paranapanema S/A Miner. Ind.

-Constr.
SP Servo aux. ativo eco

nomica.

- Cetenco
214 Cetenco Engenharia S/A SP Construção civil

- Chapecô
456 S/A Ind. e Com. Chapecô SC Prod. alimentares

- Comind
286 Comind S/A Servo Téc. Processo

Dados
SP Outros ~erviços



- Copersúcar
86 Cia. União Refinadores Açúcar

e Café

- Dedini
429 Açúcar Álcool S. Luiz S/A
432 Constr. Destilarias Dedini

S/A
481 Dedini S/A Siderurgia

- Eberle
380 Eberle S/A indo Tecnologia

- Ecisa
333 Ecisa Eng. Com. Ind. S/A

- Eluma
119 Eluma S/A Ind. e Com.
216 Laminação Nacional Metais

137

SP Prod. alimentares

SP Prod. alimentares
SP Mecânica

SP Metalurgia

RS Metalurgia

RJ Construção civil

SP Metalurgia
SP Metalurgia

- Eminco
426 Votec Servo Aéreos Regionais S/A. RJ Transportes

- Feffer
39 Cia. Suzano Papel e Celulose

436 Nemofeffer S/A

- Fenícia
194 Lojas Arapuã S/A

- Fischer
467 Emp. Navegação Aliança S/A

- Fortes, João
329 João Fortes Engenharia S/A

- Gerdau
447 Metalúrgica Gerdau S/A

SP Cel. papel papelão
SP Com. adm. imóveis

SP Comércio varejista

RJ Transportes

RJ Construção civil

RS Metalurgia
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143 Siderfirgica Açonorte S/A
95 Siderfirgica Riograndense S/A

PE Metalurgia
RS Metalurgia

- Gomes de Almeida Fernandes
201 Gomes A. Fernandes S/A RJ Construção civil

- Gradiente
103 Gradiente Amazônica S/A AM Mat. elétr. e de co

municação.

- Guararapes
135 Confecções Guararapes S/A RN Vest. calço artef.

tecido

- Hansen
116 Cia. Hansen Industrial SC Prod. mato plâstico
399 Tubos Conexões Tigre S/A SC Prod. mato plâstico

- Hering
92 Ceval Agro-Industrial S/A

132 Cia. Hering

470 Equitel S/A Equip., Sistemas
Telecom.

278 Seara Industrial S/A

SC Prof. alimentares
SC Vest. calço e artef.

tecido
PR Mat. elétr. e de com.

SC Prod. alimentares

- Itapemirim
281 Viação Itapemirim S/A ES Transportes

- Lt aú

73 Duratex S/A SP Madeira

- Kasinski
121 COFAP Cia. Fabricadora Peças SP Material transporte

- Klabin Irmãos
36 Inds. Klabin Paranâ Celulose

S/A
SP Cel. papel, papelão



233 Klabin Paraná Agroflorestal S/A
292 Papel Celulose Catarinense S/A
190 RIOCELL Rio Gr. Cia. Celulose

Sul
- Lundgren

133 Arthur Lundgren Tecidos S/A
294 Lundgren Irmãos Tecidos S/A
337 Lundgren Tecidos S/A
273 Tabu Participações Invest. S/A

- Magnesita
148 Magnesita S/A

- Malzoni
402 SUSA S/A

- Mariani Bittencourt
111 PRONOR Produtos Orgânicos S/A

139

SP Setor agrícola
SP Cel., papel, papelão
RS Cel., papel, papelão

SP Comércio varejista
RJ Comércio varejista
CE Comércio varejista
RJ Servo aux. ati v. econ.

MG Extr. de mino metál.

SP Comércio varejista

BA Química

- Matarazzo
251 Agroindustrial Amália S/A SP Prod. alimentícios

97 S/A Inds. Reunidas F. Matarazzo RS Diversos indo transf.

- Mendes Júnior
15 Constr. Mendes Júnior S/A

- Mesbla
91 Mesbla S/A

- Monteiro Aranha
428 Monteiro Aranha S/A

- Montreal
174 Montreal Engenharia S/A

- Nadir Figueiredo
400 Nadir Figueiredo Ind. Com. S/A

MG Construção civil

RJ Comércio varejista

RJ Serv. aux. ativo econ.

RJ Construção civil

SP Transf. minero nao
metal



- Norquisa - Copene
13 COPENE Petroquim. Nordeste S/A

170 Nitrocarbono S/A
237 Norquisa Nordeste Química S/A

55 Salgema Inds. Químicas S/A

- Odebrecht
48 Constr. Norberto OdebrechtS/A
93 CPC Cia. Petroquímica Camaçari

410 Odebrecht S/A

- Olvebra
104 Olvebra S/A Ind. Com. dleos Ve

getais

- Ometto, diversos

140

BA Química
BA Química
BA Servo aux. ativo econ.
AL Química

BA Construção civil
BA Química
BA Servo aux. ativo econ.

RS Prod. alimentares

244 Cia. Indl. Agr. Ometto SP Prod. alimentares
290 Ind. Prods. Alimentares Piraquê RJ Prod. alimentares
158 Usina S. Martinho S/A Açúcar SP Prod. alimentares

Álcool
- Ometto, Pedro

493 Usina Costa Pinto S/A Açúcar
Álcool

SP Prod. alimentares

- Pão de Açúcar
29 Cia. Brasileira de Distribuição SP Comércio atacadista

419 Pão de Açúcar S/A Ind. e Com. SP Servo aux. ativo econ.

- Perdigão
495 Perdigão Agroindustrial S/A
191 Perdigão Atimentar S/A
305 Perdigão S/A Com. e Ind.

- Pereira da Silva
270 Cia. Cimento Portland Paraíso

311 Cia. Nacional de Estamparia

SC Setor agrícola
SC Prod. alimentares
SC Prod. alimentares

SP Transf. minero nao
metal

SP Têxtil



- Petróleo Ipiranga
60 Cia. Brasileira Petróleo

Ipiranga
141 Distrib. Prods. Petróleo

Ipiranga S/A
157 Fertisul.S/A
193 Refinaria Petróleo Ipiranga

S/A

- Renner
283 Renner Hermann S/A Ind.

Tintas e Cleos

- Rocha, A. M.
500 PAI Partic. Adm. Imóveis S/A
125 TENENGE Tec. Nac. End. S/A

- Rocha Miranda
139 COBAFI Cia. Bahiana Fibras
235 SIP Internacional Particip~

ções S/A

- Sadia
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RJ Comércio varejista

RS Comércio atacadista

RS Química
RS Química

RS Química

SP Com. adm. imóveis
SP Construção civil

BA Diversos indo transf.
RJ Servo aux. ativo econ.

120 FRIGOBRÂS Cia. Brasil Frigori SP Prod. alimentares
ficos

299 Sadia Avícola S/A SC Prod. alimentares
80 Sadia Concórdia S/A indo e Com. SC Prod. alimentares

349 Sadia Oeste S/A Ind. e Com. MT Prod. alimentares

- Santos, João
363 CIBRASA Cimentos Brasil S/A

203 Itapessoca Agro-Industrial S/A

- São Paulo Alpargatas
230 Alpargatas Nordeste S/A

PA Transf. minero nao
metálicos

PE Transf. minero
metálicos

-nao

PE Vest. calço artef.
tecido
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265 Penta Artigos Esportivos S/A
46 São Paulo Alpargatas S/A

RS Mecânica
SP Vest. calço artef.

tecido

- Sharp
140 Sharp S/A Equipamentos Eletr~

nicos
SP Ma t. eLé t r . e de com.

192 Sharp Brasil S/A Ind. Equip.
Eletrs.

AM Ma t. e Lé t r , e de com.

- Simão
452 Inds. Papel Simão S/A SP Cel. papel e papelão

- Slaviero
461 Cia. Cimento Itambé PR Transf. minero nao

metálicos

- Smith de'Vasconcelos
279 SIFCO Brasil S/A Ind. Metalúr

gica
SP Material transportes

- Tristão
403 Tristão Cia. Com. Ext. ES Comércio varejista

- Tupy
185 Fundição Tupy S/A SC Material transporte

- Ultra
497 Cia. Ultragaz S/A SP Comércio atacadista

- União
326 DETEN Deterg~nte do Nordeste S/A RJ Química
488 UNIPAR União Inds. Petroquímicas RJ Servo aux. ativo econ.

S/A
- Varig-Cruzeiro

38 VARIG S/A Viação Aérea Riogra~
dense

RS Transportes
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- Vep1an
358 Vep1an Hotéis Turismo S/A RJ Servo a16jam. e alim ..

- Vicunha
492 FISAP Participações S/A
357 Têxtil Elizabeth S/A

SP Serv. aux. atiV. econ.
SP Têxtil

- Villares
206 Equips. Vi1lares S/A
464 Inds. Villares S/A
430 VIBASA Villares Inds. Base S/A

SP Mecânica
SP Mecânica
SP Diversos indo transf.

- Votorantim
27 Cia. Brasileira de Alumínio SP Metalurgia

254 Cia. Cearense Cimento Portland CE Transf. mino nao
metálicos

263 Cia. Cimento Portland Gaúcho RS Transf. mino nao
metálicos

83 Cia. Cimento Port1and Itaú SP Transf. mino nao
metálicos

256 Cia. Cimento Portland Poty PE Transf. mino nao
metálicos

87 Cia. Cimento Port1and Rio Branco PR Transf. mino nao
metálicos

124 Cia. Mineira Metais MG Metalurgia
175 Cia. Níquel Tocantins SP Extr. de mino metál.
412 Cimento Itaú Paraná S/A PR Transf. mino nao

metálicos
477 Cimento Tocantins S/A DF Transf. mino -nao

metálicos
209 Siderúrgica Barra Mansa S/A SP Metalurgia

20 S/A Inds. Votorantim SP Transf. mln. nao
metálicos

- Weg
350 Eletromotores Weg S/A SC Ma t. e1étr. e de com.

- Zarzur-Zogbi-Derani
255 RILISA Partic. Adm. Trading S/A SP Servo aux. ativo econ.



200 RIPASA S/A Celulose Papel

- Outras
238 Açucareira Corona S/A
388 Cia. Florestal Monte Dourado
118 Oxiteno Nordeste S/A Ind. Com.
252 Polialden PetroquÍmica S/A
246 Polibrasil S/A Ind. e Com.
397 Poliolefinas S/A Ind. e Com.
240 Polipropileno S/A
110 Politeno Ind. e Com. S/A
128 Refinaria Petróleo Manguinhos

S/A
472 Transbrasil S/A Linhas Aéreas

11 - GRUPOS E EMPRESAS MULTINACIONAIS

- Alcan
58 Alcan Alumínio do Brasil S/A

478 Alumínio Brasil Nordeste S/A

- Bunge y Born
64 Fab. Tecidos Tatuapé S/A

298 Grandes Moinhos Brasil S/A
Ind. Geral

171 Moinho Fluminense S/A Inds.
Gerais

76 S/A Moinho Santista Inds.
Gerais

43 SANBRA Soe. Algodoeira Nord.
Br. S/A

344 Santista Ind. Têxtil Nordeste
S/A

- Saint Gobain
219 Brasilit S/A
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SP Cel. papel, papelão

SP Prod. alimentares
PA Madeira
SP Química
BA Química
SP Química
SP Química
BA Química
BA Química
RJ Química

SP Trasnportes

SP Vest. calço e artef.
tecidos

BA Metalurgia

SP Têxtil
PE Prod. alimentares

RJ Prod. alimentares

SP Prod. alimentares

SP Prod. alimentares

PE Têxtil

SP Prod. mato plasticas



63 Cia. Vidraria Santa Marina

- Rhodia
138 Rhodia Nordeste S/A

32 Rhodia S/A

- Shell
348 Shell Brasil S/A Petróleo
163 Shell Química S/A

- Souza Cruz
31 Cia. Cigarros Souza Cruz

272 Cia. Indl. Papel Pirahy
232 Cia. Souza Cruz Ind. e Com.

- White Martins
28 S/A White Martins

227 S/A White Martins Nordeste
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SP Transf. minere nao
metálicos

PE Química
SP Química

RJ Comércio atacadista
RJ Química

RJ Fumo
RJ Cel., papel, papelão
RJ Fumo

RJ Química
BA Química

- Outras
88 Anderson Clayton S/A Ind. e Com. SP' Prod. alimentares
74 BASF Brasileira S/A Inds. Qui SP Química

micas
107 Bayer Brasil S/A
287 Bicicletas Monark S/A

61 Cargill Agrícola S/A
468 Caterpillar Brasil S/A

70 Cia. Atlantic de Petróleo S/A
391 Cia. Brasileira Carbureto

Cálcio
113 Cia. Goodyear Brasil Prods.

Borracha
220 Ciba Geigy Química S/A
487 Coca-Cola Refrescos S/A
250 Degussa S/A

34 Dow Química S/A

SP Química
SP Material transporte
SP Prod. alimentares
SP Mecânica
RJ Comércio atacadista
RJ Química

SP Borracha

SP Química
RJ Bebidas
SP Química
SP Química

• ••f



476 Du Pont do Brasil S/A
418 Elevadores Otis S/A

94 Ericsson Bras il Com. e Ind. S/A
24 Esso Brasileira Petróleo S/A

127 Ferteco Mineração S/A
262 Fiação Tecel. Kanebo Brasil S/A
370 Fiat Automóveis S/A
375 Ford Brasil S/A
293 Furukawa Indl. S/A Prod. Eletr.

69 General Electric Brasil S/A
346 General Motors do Brasil S/A

77 Hoechst Brasil Quim Farm. S/A
303 ICI Brasil S/A
144 Ind. Elétrica Brown Boveri S/A

72 Ind. Pneumáticos Firestone S/A
53 Inds. Químicas Eletro Cloro

S/A
153 Ishibrás Ishikawajima Br.

Estals S/A
369 Joanes Indl. S/A Prod. Quím.

Veg.
79 Johnson Johnson S/A Ind. Com.

328 Kibon S/A Inds. Alimentícias
336 Makro Atacadista S/A
372 Mannesmann S/A

16 Mercedes Benz Brasil S/A
198 Microlite S/A Ind. e Com.

21 Nestlé Cia. Indl. Com. Bras.
Prod. Alim.

257 Olivetti Brasil S/A
424 Oxigênio Brasil S/A
396 Paramount Lansul S/A
371 Philip Morris Brasileira S/A
224 Philip Amazônia S/A Ind. Eletr.

22 Pirelli S/A Cia. Indl. Bras.
223 Rheem MetalfiYgica S/A
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SP Química
RJ Mecânica
SP Ma t. eLé t r . e de com.
RJ Comércio atacadista
RJ Extr. mln. metálicos
SP Têxtil
MG Material transporte
SP Material transporte
SO Ma t. e Lê t r , e de com.
RJ Ma t. e1étr. e de com.
SP Material transporte
SP Química
SP Química
SP Mat. e Lé t r . e de com.
SP Borracha
SP Química

RJ Material transporte

BA Química

SP Prod. farm. veter.
SP Prod. alimentares
SP Comércio atacadista
MG Metalurgia
SP Material transporte
SP Ma t. eLê t r . e de com.
SP Prod. alimentares

SP Mecânica
SP Química
SP Têxtil
SP Fumo
AM Mat. eLé t r . e de com.
SP Borracha
RJ Metalurgia



S/A Frigorífico Anglo
SADE Sulamericana Eng. S/A
Siemens S/A
SOEICOM S/A Emprs. Indls.
ComI. Min

172 Sperry S/A
56 Texaco Brasil S/A Prods.

Petróleo

,247
248
415
284

217 TRW do Brasil S/A
459 Valmet Bras. Ind. Com. Trato

res S/A
47 Verolme Estaleiro 'Reuns .

Brasil S/A
347 Voith S/A Miqs. Equipamentos
318 Volkswagen Brasil S/A

49 Xerox Brasil S/A

111 - GRUPOS ESTATAIS

l. Eletrobris
2 • Petrobris
3. R.F.F.S.A.
4. Siderbris
5 • Te l eb r âs

6 • Vale co Rio Doce Cia.
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SP Prod. alimentares
SP Construção civil
SP Ma t. e1étr. e de com.
RJ Transf. mino nao

metilicos
RJ Mecânica
RJ Comércio atacadista

SP Materiais transportes
SP Mecânica

RJ Materiais transporte

SP Mecânica
SP Material transporte
RJ Mecânica
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