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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo sintetizar a construção do pensamento econômico do 
empresariado industrial no Brasil quanto à sua relação com o Estado, na virada da década 
de 1970. Pretendeu-se com ele apresentar a forma como o empresariado buscou se 
posicionar diante das mudanças ocorridas na economia nacional e no capitalismo 
internacional neste período. Para tanto, foi realizado um estudo do discurso público do 
empresariado industrial, em especial por meio de publicações oficiais de duas das 
principais entidades representativas da classe a FIESP e a CNI. Por meio desta 
investigação pudemos concluir preliminarmente que o empresariado industrial no Brasil 
pautou expressou seu pensamento de forma bastante pragmática na busca de seus 
interesses, apenas exasperando sua relação frente ao Estado quando esta ultrapassa limites 
considerados insuperáveis para o bom funcionamento da economia de mercado, ou quando 
seus interesses imediatos estavam em xeque. 
Palavras chaves: Empresariado industrial, pensamento, liberalismo, estatismo. 
 
ABSTRACT 
This paper aims to synthesize the construction of economic thought of the industrial 
businessmen in Brazil and its relation to the State at the turn of the decade of 1970. It was 
intended to show him how the business sought to position itself in the face of changing 
circumstances the national economy and international capitalism in this period. To this 
end, a study was conducted of public discourse of the industrial business, especially 
through official publications of two of the main organizations representing the class FIESP 
and CNI. Through this research we concluded preliminarily that the industrial businessmen 
in Brazil expressed his thought very pragmatic way in pursuit of their interests, conflicting 
with the State only when it exceeds limits considered insurmountable for the proper 
functioning of the market economy, or when their immediate interests are at risk. 
Keywords: Industrial businessmen, thought, liberalism, statism. 
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O final da década de 1970 representa um marco na economia brasileira, pois 

configura seu último período de relevante crescimento econômico, derivado em grande 

medida por vultosos investimentos públicos, concentrados sob o arcabouço do II Plano 

Nacional de Desenvolvimento – II PND.  Neste período, que corresponde a fase de 

transição da abertura política do país, grande parte do empresariado local já arejada pelos 

humores internacionais liberalizantes, se posiciona contrariamente ao que denomina de 

avanço do estatismo na área econômica. Ao mesmo tempo, grande parte da indústria local 

ainda permanece fortemente dependente da proteção estatal para sua sobrevivência. É de 

diante deste quadro contraditório que o objetivo do presente trabalho se resume a 

identificar no discurso empresarial suas posições e interesses diante das mudanças em 

andamento no Brasil e no mundo. Desta forma pretendemos captar como o pensamento 

destas lideranças empresarias os posiciona entre a defesa do liberalismo econômico e a 

dependência, própria de uma economia periférica. Para concretizar tal objetivo serão 

analisadas publicações de entidades empresariais, em especial a Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo - FIESP e a Confederação Nacional da Indústria - CNI. A base 

central da análise ocorrerá nos periódicos “Indústria e Desenvolvimento” da FIESP e 

“Indústria e Produtividade” da CNI, durante o período de 1979 a 1985. Tais documentos de 

publicação mensal, voltados para empresários da indústria, tendem a refletir as ideias e 

posições com as quais suas lideranças procuram se aproximar e/ou se distanciar. Serão 

também utilizados na análise discursos e documentos internos de lideranças destas 

entidades no período em questão. 

O artigo está dividido em duas seções além desta breve introdução e de conclusões 

preliminares. Na primeira dela se realiza uma breve síntese da economia brasileira 

transição da década de 1970 para 1980. Em seguida é apresentada breve histórico da 

relação Estado-empresário no Brasil e finalmente a construção do pensamento do 

empresariado no período estudado. 

 

1. Breve contextualização da economia brasileira na virada da década de 1970 

 

Após cinco anos de rápida aceleração de crescimento econômico, capitaneado em 

especial pela indústria de bens de consumo duráveis e por investimentos públicos, a 

economia brasileira é fortemente atingida pela crise internacional iniciada em 1973 com o 

chamado “Choque do Petróleo”. A desaceleração das economias centrais traz reflexos ao 



país especialmente vistos na redução das inversões diretas, que se somam a queda no 

abastecimento e aumento de preços de insumos básicos. Retrospectivamente, hoje 

podemos afirmar que os acontecimentos então vividos se tratavam de uma crise estrutural, 

que desencadearia na reconfiguração do padrão de acumulação capitalista, sendo a década 

de 1970, a transição entre as etapas produtiva e financeira da internacionalização do capital 

(TAVARES, 1985; 1992; CHESNAIS, 1995; 1996; MICHALET, 1983; 1985). Esta 

transição alteraria de maneira decisiva o perfil dos investimentos externos, em especial 

àqueles dirigidos à periferia da economia global. Neste sentido, a principal mudança reside 

na redução das inversões caracterizadas por unidades empresariais relativamente 

independentes, voltadas, em sua maioria, para o mercado interno dos países nos quais se 

instalavam. Em seu lugar, amplia-se a difusão de empresas-redes, constituintes de cadeias 

globais, movimentando fluxos de bens e capitais através das fronteiras nacionais. Nos 

termos de Porter (1986), assistimos à substituição da indústria “multi-dosméstica” pela 

indústria global. 

Como sabemos este quadro acelerou-se na década de 1980, com o forte movimento 

de liberalização comercial e financeira entre os países centrais. Ao contrário de economias 

do Leste e Sudeste Asiático que conseguiram se articular dinamicamente com a 

extroversão do capital japonês, a América Latina, sob o impacto da crise da dívida, 

transferiu recursos reais ao exterior e experimentou vários conflitos comerciais com os 

EUA. No Brasil – a economia com o maior mercado interno da região -, a crise econômica 

profunda provocada pelo endividamento externo também afastou o país, na década de 

1980, da condição de destino de IDE industrial orientado para cadeias produtivas globais.  

Ao mesmo tempo, economias periféricas como a brasileira, que haviam ao longo 

dos anos 50 e 60 sido destino de IDE’s voltados para o mercado interno, especialmente de 

bens de consumo duráveis, passam a assistir ao fortalecimento de uma “nova” modalidade 

de investimentos direcionada para extração de recursos naturais, transferência de plantas 

intensivas em energia (como produção de alumínio) e utilização de mão de obra barata, 

com forte participação europeia e japonesa (CHESNAIS, 1995; 1996). 

Esta nova realidade depara-se com a economia brasileira em um momento em que a 

saturação de investimentos do “Milagre Econômico”, apontados por Tavares e Lessa 

(1983), já começavam a reduzir a atratividade para novas inversões industriais, 

especialmente nos setores de bens de consumo duráveis. 



Diante deste quadro, a reação do governo brasileiro, sob comando do presidente, 

General Ernesto Geisel, e dos Ministros Mario Henrique Simonsen, da Fazenda, e João 

Paulo dos Reis Velloso, do Planejamento, foi promover, em suas próprias palavras, uma 

“reforma para a frente”. Ou seja, ao invés de um ajuste recessivo, como faziam a maior 

parte das economias centrais e até mesmo algumas periféricas, a administração econômica 

local optou por um plano de desenvolvimento industrial, o II Plano Industrial de 

Desenvolvimento, ou simplesmente II PND. 

O Plano, bastante genérico representava as principais diretrizes econômicas e 

sociais do novo governo, que havia assumido no início de 1974, e foi elaborado em meio 

aio contexto de crise internacional, mas permeado pela euforia interna advindas dos anos 

do “Milagre Econômico” e da grandiloquência ideológica do “Brasil Potência” (LESSA, 

1978). Neste contexto seus objetivos podem ser sintetizados como sendo, a manutenção 

das taxas de crescimento do PIB em 10% ao ano, capitaneado pelo setor industrial, o 

controle da inflação e o fortalecimento da indústria privada nacional. Para alcançar tais 

objetivos o Plano propunha uma mudança estrutural no parque industrial do país, 

deslocando o polo dinâmico da indústria do setor de bens de consumo duráveis para a 

indústria de bens de capital e de insumos básicos. Com isso esperava-se não apenas manter 

o crescimento da renda e da geração de emprego, mas também conter o aumento das 

importações destes bens, substituindo as compras externas pela produção nacional. Desta 

forma, se completaria o ciclo de industrialização, interiorizando o setor chave das 

economias mais desenvolvidas, o setor de bens de capitais (BRASIL, 1974; LESSA, 1978) 

3. 

O II PND é ainda hoje motivo de grandes controvérsias entre os intérpretes da 

economia nacional. Para muitos, o plano foi uma demonstração da miopia do Estado 

brasileiro em se dar conta dos concretos cenários internos e externos que exigiam reformas 

profundas e um ajuste que contivesse os desequilíbrios causadores do endividamento 

externo, dos déficits comerciais e da aceleração da inflação. Para outros, como Castro e 

Souza (1985), o plano foi uma saída bem-sucedida de manutenção do desenvolvimento 

                                                            
3 Há uma vasta literatura acerca do II PND, a exemplo de MALAN; BONELLI (1983); FISHLOW (1986); 
BALASSA (1979); CARNEIRO, D. (1990); SANTOS; COLISTETE (2010); TAVARES; LESSA (1983); 
SERRA (1982); CARNEIRO, R. (2002); CASTRO; SOUZA (1985); BATISTA (1987); TADINI (1986); 
FONSECA; MONTEIRO (2007) e HERMANN (2005); FONSECA; MOREIRA (2012) e VELLOSO 
(1998); (1998b). O trabalho de Lessa, é, entretanto, considerado ainda hoje como a melhor síntese de seus 
objetivos. 



industrial do país, o que seria percebido com os grandes superávits comerciais do início 

dos anos 1980.  

Os fatos, como sintetiza Carneiro (2002), revelam que ainda que o plano de fato 

tem alcançado manter o dinamismo da economia por mais alguns anos, por meio de 

investimentos pesados especialmente no setor de bens intermediários, o mesmo, não logrou 

superar as dependências tecnológica e financeira da economia brasileira com o exterior, 

fazendo com que em meados dos anos 1980 se deflagrasse uma crise ainda maior, que 

definitivamente selaria o período de forte dinamismo da economia nacional. 

Já em 1979, com a posse do novo presidente, general João Baptista de Oliveira 

Figueiredo (1979-1985), houve uma reversão drástica na política econômica, passando está 

a conter viés recessivo. Cortes sensíveis nos subsídios, redução nos investimentos das 

estatais, contenção do crédito à indústria e da oferta monetária e até o início de um 

processo de privatização de empresas públicas deram o tom do novo governo. O resultado 

foi uma profunda redução no produto interno da ordem de 4,5% em 198, uma pequena 

recuperação de menos de 1% em 1982 e nova queda de 2,9% em 1983. As dificuldades 

políticas e econômicas de conter a crise obrigam o país a recorrer ao Fundo Monetário 

Internacional em 1982, o que intensifica a ortodoxia da política econômica. 

No Gráfico 1, abaixo, notamos claramente as três fases por que passou a economia 

brasileira ao longo das décadas de 1970 e 1980. No primeiro período, conhecido como 

“Milagre Econômico” (1968-1973), assistimos ao crescimento médio anual do produto de 

11,2%. Nos anos seguidos da crise, o período compreendido pelo II PND, o crescimento 

médio viu-se reduzido para 6,7% ao ano. E por fim, ao longo da “Década Perdida” o PIB 

logrou crescer em média “apenas” 3% ao ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gráfico 1 - Variação percentual anual do PIB (1968-1989) 

 

     Fonte: IBGE 

 

2. O pensamento econômico do empresariado industrial 

 

2.1. Empresário industrial e Estado no Brasil: breve síntese 

 

É diante do cenário apresentado na breve seção anterior que procuraremos entender 

o comportamento e o pensamento econômico do empresariado industrial ao longo da 

transição dos anos 1970 para os 1980. Este período foi, como foi demonstrado, 

corresponde não apenas a uma virada de décadas, mas a um contexto de fortes mudanças 

na esfera econômica local e também no capitalismo internacional. Desta forma, 

consideramos importante para o melhor entendimento do êxito e/ou do fracasso de 

políticas econômicas dos governos envolvidos, compreender, dentro das possibilidades 

permitidas, a forma como pensava a classe industrial, peça chave de qualquer projeto de 

desenvolvimento. 

Neste caso, para entendermos o pensamento industrial brasileiro quanto à dicotomia 

“estatismo x liberalismo” devemos remontar às origens do processo de industrialização do 
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país. Sem pretensão de retomarmos detalhadamente este processo, o que não consiste no 

escopo deste trabalho, devemos, sem embrago, lembrar que até a década de 1930, a 

indústria nacional não ia além de pequenos e esparsos empreendimentos produtores, em 

sua maior parte, de bens de consumo não-duráveis. Apenas após a posse de Getúlio Vargas 

é que se pode falar em industrialização do país, estando tal processo intrinsecamente ligado 

a atuação estatal, tanto na criação de mecanismo protetores e incentivadores à iniciativa 

privada, quanto pela constituição de instituições e empresas públicas responsabilizando-se 

por grande soma de investimentos. Neste período a relação Estado-indústria era bastante 

profícua, estando a principal liderança industrial do período, o paulista Roberto Simonsen 

atuando como assessor econômico direto do presidente.  

Os “anos de ouro” do governo de Juscelino Kubsticheck de Oliveira não seriam 

diferentes. A atuação decisiva de lideranças empresariais nos Grupos de Trabalho 

Setoriais, os vultosos investimentos estatais, especialmente em infraestrutura de transportes 

e energia, caracterizaram um período de forte crescimento da indústria e de bom 

relacionamento entre o Estado e o setor privado.  

A partir dos anos 1960 tal relação não seria a mesma. O início da crise que tomou o 

pais na primeira metade da década, o acirramento do processo inflacionário, a deflagração 

de greves e o aumento de contestações populares ao processo de desenvolvimento se viram 

sintetizadas em torno do conturbado governo de matiz trabalhista de João Goulart. 

Apontado indevidas interferências do Estado na iniciativa privada, a posição da indústria 

diante do Governo Goulart foi de bastante reticência (MORAES, 2012). No acirramento da 

crise política, no início de 1964, as principais lideranças industriais, reunidas na FIESP, 

IPES e IBAB seriam articuladores protagonistas do golpe de Estado que destituiu o 

presidente e empossou o general Castello Branco dando início da ditadura militar no 

Brasil.  

O primeiro governo militar, cuja política econômica comandada por Roberto 

Campos e Octávio de Gouvêia Bulhões, tinha corte nitidamente liberal, foi bem aceito pelo 

empresariado, diante do contexto de crise e da necessidade de alinhamento internacional 

para a obtenção de novas fontes de financiamento. Nos anos finais do governo, entretanto, 

já era nítida a insatisfação empresarial com o que consideravam um excessivo rigor 

contracionista dos ministros nas políticas de combate à inflação.  

O governo seguinte, tendo Delfim Netto, como novo ministro atenderia aos anseios 

empresariais e retomaria a atuação decisiva do Estado no desenvolvimento industrial do 



País. Começava o período do “Milagre Econômico” e mais uma vez o tripé Estado, capital 

privado nacional e empresas multinacionais promoveriam um arranjo que sustou 

elevadíssimas taxas de crescimento industrial. Como vimos a crise iniciada em 1973 e seus 

reflexos na economia nacional mudariam profundamente este cenário, e como não poderia 

deixar de ser, teria efeitos na visão empresarial sobre o papel do Estado enquanto agente 

econômico.  

 

2.2. Considerações metodológicas 

 

Para avaliarmos o pensamento econômico do empresariado industrial brasileiro, 

como adiantado na introdução deste trabalho, utilizaremos de duas instituições 

representativas da classe, a Federação das Indústrias do estado de São Paulo e a 

Confederação Nacional das Indústrias. Analisar a posição de uma classe consiste em tarefa 

bastante perigosa, tendo em vista que nem sempre o posicionamento de lideranças ou 

entidades representam a visão da classe como um todo. Entrevistas e/ou questionários 

recolhidos junto a número significativo de representantes deste segmento seria uma 

eficiente maneira de alicerçar as informações advindas das manifestações via associações 

representativas. Neste caso tal alternativa, por razões óbvias é descartada, limitando nossas 

conclusões a uma única porta de entrada ao pensamento industrial, suas principais 

associações de classe. Cientes das limitações que este fato possa impor a este trabalho, 

consideramos que ainda assim, faz imprescindível ampliar o conhecimento atual diante 

deste campo de estudo da história econômica nacional.  

Dito isto, outra ressalva que deve ser feita consiste no fato de que ambas as 

entidades não permitem o acesso a registros internos de sua atuação, como atas de 

reuniões, memorandos e relatórios da diretoria, o que nos restringe a análise apenas as 

publicações gerais. No caso, tratam-se das revistas mensais Indústria e Produtividade, da 

CNI e Indústria e Desenvolvimento, da FIESP. Tais revistas com tiragem significativa 

(10.000 unidades no caso da CNI, e 26.000, da FIESP) eram voltadas a diretores e 

presidentes de indústrias de todo o país. Seu conteúdo reúne, desde estudos encomendados, 

pareceres, artigos assinados e transcrição de discursos de lideranças da classe. Destacam-se 

também notas de reuniões realizadas com representantes do governo e lideranças políticas. 

Como vimos o relacionamento do empresariado industrial com o Estado no Brasil 

sempre foi bastante próximo, tendo em vista a forte dependência que esta classe manteve 



diante do poder central. Tal fato, entretanto nunca impediu que o setor mantivesse um 

projeto próprio e buscasse a todo custo instrumentalizar o Estado a fim de assegurar seus 

privilégios. Nem mesmo durante o período militar tal estrutura foi alterada, como vemos 

por meio da análise dos “anéis burocráticos” desenvolvida por Cardoso. Neste trabalho, 

nosso objetivo se resume a virada da década de 1970 a 1980, no qual procuraremos 

analisar o pensamento empresarial acerca da atuação do Estado. Para tanto tomaremos 

conceitos chaves a partir da dicotomia “estatismo x liberalismo”. Neste caso, trataremos i) 

da proteção à indústria por meio de incentivos, subsídios e tarifas alfandegárias; ii) do 

Estado empresário e iii) das regulamentações. Tais conceitos derivam das críticas ao 

“estatismo” baseadas na construção teórica do neoliberalismo que tomou densidade nos 

anos 1970, a partir de uma série de produções originadas na Europa e nos Estados Unidos 

no contexto do final da II Guerra Mundial, em contraposição à ascensão do socialismo e do 

“Estado de Bem-Estar Social” (ANDERSON, 1998). 

 

2.3. Liberalismo e estatismo no pensamento empresarial na virada da década de 1970 

 

Desde o início dos debates acerca do II PND em 1974 o empresariado, ainda de 

forma tímida começa a demonstrar alguma insatisfação com o que considerava uma 

excessiva intromissão do Estado no setor privado. Nas diretrizes do plano alguns 

segmentos empresariais leem uma elevada dose de estatismo, especialmente devido ao 

protagonismo dado às empresas estatais. Esta insatisfação tomaria concretude a partir de 

manifestações reunidas no que se convencionou chamar de “Campanha Antiestatização”. 

Estudos realizados por Sebastião Velasco e Cruz acerca deste fenômeno dão conta de que o 

mesmo foi capitaneado principalmente por setores da mídia de tendências liberais e 

segmentos empresarias do setor financeiro e comercial, com pouca penetração no meio 

industrial, restrita a alguns segmentos. O autor aponta inclusive setores da indústria 

(essencialmente produtores de bens de capital) que se opõem a campanha (CRUZ, 1995). 

Outras análises, como a de Bresser Pereira (1978), chegam a conclusões diferentes. 

Para este, o contexto da segunda metade dos anos 1970 representa o fim de um pacto 

construído nos anos 1950, e reafirmado com a ditadura militar, entre o empresariado e a 

tecnoburocracia estatal. De acordo com sua análise, por tanto a campanha possuía viés 

ideológico e marcava uma mudança no posicionamento empresarial (de um modo geral) 

em busca de maior autonomia frente ao Estado.  



Os trabalhos de Eli Diniz levam a caminho mais próximo de Cruz, a despeito de 

notáveis divergências quanto à generalização da campanha entre o empresariado. Para a 

autora, a campanha possuía conotação política e procurava defender os interesses 

industriais diante da centralização administrativa promovida pelo governo Geisel (DINIZ; 

LIMA, 1987). 

Por fim, economistas ligados a Unicamp publicaram trabalhos em que defendem 

que a campanha contra a estatização possuía razões econômicas, derivadas da crise por que 

passava o país e a consequente redução da capacidade de acumulação (BELLUZZO, 1977; 

COUTINHO, 1977; MELLO, 1977). 

Parece tarefa difícil determinar razões estanques – econômica, política ou 

ideológica – para definir o posicionamento empresarial, uma vez que seu discurso 

normalmente se constrói de forma pragmática e desencontrada entre distintos segmentos. 

Na maioria das vezes encontraremos diferenças entre o posicionamento de industriais e 

bancários, ou mesmo entre industriais de bens de capital e de bens de consumo, ou ainda 

entre empresários de São Paulo e do Nordeste, ou entre diretores de grandes e de pequenas 

empresas, de setores mais ou menos ligados às multinacionais, mais ou menos dependentes 

dos investimentos públicos.  

Diante deste cenário, poucas são as teses que se unificam em torno de algo que 

poderia se qualificar como o “pensamento empresarial”. Como bem mostra Cruz (1985) a 

“campanha antiestatização” não parece ter sido uma destas. Nem mesmo o movimento pela 

redemocratização, desencadeado no final dos anos 1970, que alguns trabalhos como o de 

Bresser Pereira, já citado, relacionam à campanha anterior, a despeito de suas pautas e 

lideranças serem diferentes e por vezes até opostas, como bem demonstra Codato (1995). 

Se a campanha antiestiestazição não unificou o empresariado – em especial o 

industrial, o mesmo ocorrendo com os manifestos pela redemocratização, quais seriam 

então os eixos gerais que conformariam um pensamento do empresariado industrial? Quais 

temas os uniram nos anos da transição da década de 1970 para 1980? Para encontramos 

tais referências nada melhor que dar voz aos interessados. 

Analisando os boletins da FIESP e da CNI nos anos finais da década de 1970, o 

tema que encontra maior ressonância, aparecendo em discursos, editoriais, reclamações de 

sindicatos e reuniões com membros do Executivo Federal, é sem dúvidas o controle de 

preços por meio do Conselho Interministerial de Preços (CIP).  



A utilização do controle de preços por meio do CIP deriva de instituição criada no contexto 

das reformas anti-inflacionárias de 1965, a CONEP (Comissão Nacional de Estímulo à 

Estabilização de Preços). Esta comissão, cuja adesão era voluntária, promovia o controle 

dos reajustes de preços. Assim, a empresa que optasse por aderir a comissão receberia 

benefícios fiscais e creditícios, mas em contrapartida só poderia reajustar seus preços após 

autorização da SUNAB (Superintendência Nacional de Abastecimento). Em dezembro de 

1967, um decreto presidencial criou a CIP, que na prática subsistiu a CONEP e tornou a 

adesão compulsória a todas as empresas, promovendo o controle total de preços na 

economia. Ao longo de sua existência a CIP promoveria diversos relaxamentos no controle 

para alguns setores, seguido de novos apertos, em decorrência do comportamento 

inflacionário. Além da compulsoriedade, a própria estrutura de funcionamento da CIP 

desagradava o empresariado. Enquanto na CONEP havia a participação de representantes 

de associações corporativas com poder deliberativo, na CIP esta representação passou a ser 

meramente consultiva (DINIZ, LIMA, 1987). 

Em 1974, a ascensão de Mario Henrique Simonsen, visto como mais liberal que seu 

antecessor Antônio Delfim Neto, é comemorada na FIESP sob o ponto de vista de sua 

esperada atuação sobre o controle de preços. Tal otimismo devia-se ao fato de que, em 

pronunciamentos prévios à sua posse, o novo ministro havia afirmado ser favorável ao 

controle apenas nos casos de monopólios ou quase-monopólios (FIESP, 1974/4). 

A manutenção da aceleração inflacionária, entretanto não permitiu a redução do 

controle, e a contestação do mecanismo seguiu presente nos boletins empresariais. As 

críticas se disseminam não apenas pelo rigor e aperto nos ajustes, mas pela forma “pouco 

democrática” como os mesmos são decididos. Em Diniz e Lima (1978) vemos que, com o 

CIP o empresariado perdeu a interferência que exercia nos controles de preços ocorridos na 

SUNAB. Como dito, este órgão tinha característica mais centralizadora, o que deslocou a 

intervenção empresarial do centro das decisões para o balcão. 

Lê-se nas publicações estudadas, reclamações frequentes sobre a queda na 

rentabilidade advindas da presença de crédito mais caro em conjunto com preços 

congelados, uma vez que custos financeiros não eram aceitos como motivos para reajustes 

nos preços de venda (FIESP, 1974/8). 

Em janeiro de 1975, lia-se no Boletim da FIESP o pronunciamento de Luiz Loretti 

Netto, diretor presidente da Perfurarias Phebo S/A sobre a necessidade de grandes 

alterações no funcionamento do CIP, afirmando que só assim: 



Ao empresário será assegurada a possibilidade de reassumir efetivamente 
a política de preços de seus produtos e a contrapartida de aceitar para si, 
integralmente, o risco dos seus investimentos e a consecução de sua 
meta-rentabilidade. Isto lhe compete com exclusividade, uma vez que ele 
não pode dividir com ninguém o custo de seu capital e os desafios do 
mercado (FIESP, 1975/1 p. 21). 
 

O aumento da inflação no início dos anos 80, torna o CIP ainda mais rigoroso, o 

que, aliado a outras medidas de cunho recessivo, acirra ainda mais as posições 

empresariais. Em março de 1980, algumas empresas se rebelam e descumprem o limite de 

reajuste imposto pelo órgão. A Siderúrgica Santo Amaro, do industrial Antônio Ermírio de 

Moraes, chegou a parar a produção durante uma semana em protesto contra o baixo 

reajuste autorizado (FIESP, 1980/3). Empresários chegam a afirmar que o excessivo 

controle nos preços estava descapitalizando suas empresas (FIESP, 1980/9). 

O tema era tão pulsante que em fevereiro de 1981, a publicação da FIESP divulga 

uma pesquisa realizada com empresas de diversos setores a respeito de suas relações com o 

órgão de controle de preços. O questionário respondido por 51 dos 108 sindicatos filiados a 

FIESP foi publicado sob o título “Distorções no controle dos preços” e demonstra que 50% 

dos entrevistados defendem liberdade total dos preços e 25% controle apenas nos setores 

monopolísticos (FIESP, 1981/2). 

Comentando os resultados da pesquisa, Bráulio Machado diretor do CIESP (Centro 

das Indústria do Estado de São Paulo), resume a sensação do empresariado. 

É que o risco deixou de ser importante numa sociedade onde se diz 
quanto deve custar o insumo, a matéria-prima e o produto. Estabelece-se 
qual o mercado, determina-se qual o juro, fixa-se quais os salários, acaba-
se com a concorrência, privilegia-se o mais esperto e o governo sucumbe 
ao ‘lobby’. O pequeno e médio empresário – e são a maioria – desiludido, 
limita-se ao papel de executivo da sobrevivência econômico-financeira de 
seu empreendimento (FIESP, 1981/2, p. 54). 

Nas publicações da CNI, o teor não era diferente. Na edição 139 de maio/junho de 

1980 da Revista Indústria e Produtividade, podemos ver a reclamação de Jorge Gerdau, 

presidente do Instituo Brasileiro de Siderurgia, e empresário do setor, contra o controle dos 

preços do aço, que fazia com que o produto nacional estivesse com preços abaixo de seu 

congênere no mercado internacional. Em setembro do mesmo ano, a CNI, assim como a 

FIESP produziu um documento “CNI analisa controle de preços”, sobre a atuação da CIP. 

No mesmo, lemos inúmeras críticas à condução da política de preços, chegando-se a 

afirmar que a mesma “implicou uma redução da margem de rentabilidade das empresas e 

consequente limitação dos planos de investimento” (CNI, 1980/141, p. 53). 



O controle de preços exercido pela CIP impunha custo político e econômico, 

considerado excessivo pelo empresariado, no combate à inflação. Como vemos na citação 

acima, não é demais sugerirmos que tal medida era considerada como interferência 

excessiva do Estado em setor chave da empresa privada - a formação de preços, o que 

parecia pôr em xeque a própria sustentação do regime de mercado. 

Não parece sensato sugerir, entretanto, que ao combater a CIP, o empresariado 

estivesse promovendo uma Cruzada contra a intervenção estatal. É possível que a 

resistência do governo em reverter o rigor na condução deste órgão possa ter levado alguns 

empresários a adensar discursos contra a estatização, mas não há nada que nos indique que 

a transposição do discurso contrário à CIP, que parece unificar a classe, a uma posição 

antiestatizante, possa ser realizada. A despeito disso, fica clara a posição de que a 

interferência estatal não era tolerada quando atingia elos chaves da condução da empresa 

privada, como a sua política de formação de preços. 

Vejamos a posição empresarial quanto às empresas públicas, refletida nas 

publicações estudadas, no período em tela. É importante destacar, de antemão, que o 

crescimento do Estado empresário apresenta traçado crescente e constante desde os anos 

1930. Como nos demonstra Rodrigues (1990), ainda que seja verdade que a maior parte 

das empresas e subsidiárias estatais tenham sido criadas depois de 1970 (121 das 254 

empresas estatais existentes em 1980), as principais empresas, com maior faturamento e 

capital social foram fundadas bem antes deste período. Vide os casos da Petrobrás, 

Companhia Vale do Rio Doce e grande parte dos complexos Sidebrás e Eletrobrás, cujas 

origens remontam aos governos de Getúlio Vargas. Diante deste cenário é possível 

percebermos que a convivência entre empresariado industrial e empresas estatais sempre 

foi bastante positiva, sem grandes sobressaltos. Isto responde ao fato, também abordado 

por Rodrigues (1990), de que, salvo em raras e isoladas exceções, as empresas estatais 

sempre apresentaram posição complementar e não de competição frente às suas congêneres 

privadas. Isto fica claro pelos fortes vínculos “para frente” e “para trás” que as companhias 

públicas apresentam com o complexo industrial privado, seja oferecendo insumos básicos a 

estas empresas, como nos casos das indústrias petroquímicas, siderúrgicas e de energia, 

seja oferecendo mercado comprador para empresas de bens de capital e de construção 

pesada. Neste último caso, o setor público desempenhou ao longo de sua história, papel 

chave no desenvolvimento de empresas privadas, por meio de políticas de reserva de 

mercado nas compras públicas (RODRIGUES, 1990). 



Ainda assim, nos anos finais da década de 1970, inicia-se com certa densidade, em 

meio a já citada “campanha antiestatização”, a defesa da privatização de empresas estatais. 

Tal posição, entretanto, está longe de ser apregoada pela indústria como um todo. E mesmo 

pessoas aparentemente simpáticas a causa por razões ideológicas, se pronunciam com certa 

cautela, certamente levando em conta seus interesses econômicos mais pragmáticos. 

Vejamos como exemplo, o pronunciamento Jorge Gerdau, defensor da 

desestatização, para quem: “O programa de desestatização da economia deve ser lento e 

gradual, conforme ocorreu quando da estatização” (FIESP, 1979/10, p. 47). Cite-se 

também o pronunciamento da ABINEE em junho de 1977, preocupada com o corte de 

investimentos nas empresas estatais (FIESP, 1977/6). Entremeados a estes discursos, é 

possível vermos também, a partir de meados de 1977, reclamações constantes de sindicatos 

e empresários contra o avanço de empresas estatais em seus mercados, como no caso da 

indústria gráfica, de construção civil, entre outros. O tema parece espinhoso e tudo indica 

que as posições se colocam de forma muito mais pragmática, respondendo a interesses de 

cada setor especifico, ou ainda de cada empresa em particular, que como uma posição 

ideológica de classe. 

Quando o item desestatização chega no setor de financiamento a controvérsia é 

ainda maior, tendo em vista o papel chave desemprenhado pelo BNDE na economia 

nacional. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, criado em 1952 no governo 

de Getúlio Vargas, desempenhou importante papel no desenvolvimento da indústria 

nacional, não apenas oferecendo financiamento com crédito subsidiado, mas também com 

a capitalização de empresas por meio de participação acionária, além de atuar como 

centralizador e repassador de poupança compulsória advindas de fundos públicos como o 

PIS e PASEP e mais recentemente o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A 

importância do Banco era reconhecida por lideranças importantes do empresariado, 

especialmente do setor de bens de capital, mais diretamente beneficiados pelo FINAME 

(Financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos).  

Luiz Eduardo Bueno de Vidigal, empresário do setor de autopeças, que foi 

presidente do Sindipeças e também da FIESP, afirma em entrevista coletada para registro 

de memórias do BNDE: “A indústria automobilística, na minha opinião, não existiria sem 

a indústria de autopeças, e esta, por sua vez, não existiria sem o BNDE” (CICFPD, 2009, 

p. 247). Em seguida completa, dizendo que “sem o BNDE, hoje não teríamos uma 

estrutura industrial neste país, onde a empresa nacional ainda tem um papel importante” (p. 



255). Na mesma entrevista, Claudio Bardela, empresário do setor de bens de capital, 

presidente da ABDIB, defende que o “o FINAME serviu como uma mola propulsora muito 

grande desde a sua fundação, porque era o único órgão a que nós, empresas de capital 

nacional, podíamos recorrer para enfrentar as ofertas que vinham de fora, com pacotes de 

financiamento a longo prazo e juros subsidiados também” (CICFPD, 2009, p. 250). O 

mesmo diagnóstico é apresentado por José Mindlin, empresário do setor de metalurgia e 

diretor da FIESP, para quem “ o FINAME é, talvez, o ponto de apoio, a viga mestra, de 

toda a sobrevivência do setor brasileiro de bens de capital. Sem o FINAME a indústria 

nacional de bens de capital não teria, no meu modo de ver, condições de sobrevivência” 

(CICFPD, 2009, p. 256). Poderíamos de forma exaustiva citar depoimentos no mesmo tom 

de Einar Kok, presidente do Sindimaq, Hessel Horácio Cherkassky, do setor de papel e 

celulose, Paulo Villares, da Aços Villares S/A e Eugenio Staub, do setor de 

eletroeletrônicos. 

O importante a ressaltarmos destes depoimentos colhidos em 1982, quando o banco 

completava 50 anos de existência e o questionamento as estatais se adensava, é o grande 

apoio que o banco público possuía entre estes grandes industriais.  

Sintomático desta contradição (crítica a estatização e forte apoio a algumas 

empresas públicas) é esta passagem narrada na Revista Indústria e Desenvolvimento, da 

FIESP, de julho de 1978. Após inúmeras críticas à política econômica do governo, o 

empresário Claudio Bardela se refere ao excesso de ingerência pública no setor bancário:  

‘Os bancos comerciais hoje são instrumentos da política econômica; não 
praticam taxas de juros altas, são obrigados a praticá-las. ’ Quando 
perguntado se os empresários desejam uma economia de mercado até o 
ponto de se extinguir o BNDE (cuja existência inviabiliza um vigoroso 
mercado de capitais), Bardella respondeu: ‘Também não somos loucos’ 
(FIESP, 1978/7, p. 47). 

Como situarmos o pensamento empresarial em uma situação como esta, na qual a 

crítica ao Estado empresário é entremeada pela defesa da importância de diversas de suas 

empresas. Seria possível definirmos uma posição ideológica de classe quanto a este 

problema? Parece-nos que não. E, neste dilema, o então ministro do Planejamento Antônio 

Delfim Netto, em entrevista à já citada revista da FIESP, consegue sintetizar de forma 

precisa a situação: 

Então, há um sentimento ambíguo do empresariado com relação ao 
governo. A presença do governo tem, primeiro, um efeito de catarse. Eles 
podem xingar o governo de ineficiente, de que está muito duro, isso já é 
um alívio para o sujeito. E, segundo, ele sabe que o governo está lá 



protegendo, acertando a escrita dele. Quando o governo não comparece, 
eles imploram pelo governo (FIESP, 1981/5, p. 35). 

 

Esta percepção fica ainda mais nítida quanto na segunda metade de 1981, o governo 

Figueiredo dá início, por meio de decretos, a uma forte contenção a criação de empresas 

públicas e a um processo de privatização de várias delas. A recepção dos decretos é bem 

positiva FIESP, tendo seu presidente se declarado favorável a eles:  

Comentando favoravelmente a medida, o presidente Luís Eulálio de 
Bueno Vidigal Filho ressaltou que, efetivamente, as Entidades sempre 
defenderam essa posição em favor da desestatização, lembrando que a 
casa vem lutando pelo que pode ser chamado de democratização da 
decisão em nível de Estado [sic] (FIESP, 1981/8, p. 46). 

 
Sem embargo, poucos meses depois, em entrevista à revista da FIESP, Albano 

Franco, presidente da CNI, adverte que “a privatização de empresas estatais deve ser 

cuidadosa, para que não corramos o risco de vê-las transferidas das mãos do Estado para as 

das empresas estrangeiras” (FIESP, 1982/2, p. 20). O próprio Albano Franco, contudo, 

apresenta visão aparentemente oposta a supracitada, em entrevista alguns meses depois: 

O mérito daquele ato [decretos de Figueiredo regulamentando 
privatizações] é representado por um só fato: ter estancado, a partir 
daquele momento, a proliferação do processo de estatização no Brasil. Só 
isso representa, para a sociedade brasileira, uma conquista 
importantíssima, uma garantia de que, daqui para a frente, a iniciativa 
privada pode investir em uma determinada área sem medo de que o 
Governo tentará tomar o lugar (CNI, 1982/6, p. 22). 

 

Em resumo podemos concluir quanto a este aspecto, que o empresariado por razões 

econômicas e ideológicas possui certa aversão a atuação do Estado empresário, teme seu 

fortalecimento e sua intromissão em mercados cativos do setor privado. Fica clara esta 

percepção quando vemos depoimentos de empresários contrários a abertura de novas 

empresas estatais em setores que consideram suficientemente atendidos por suas empresas. 

Da mesma forma, diversos depoimentos apontam o temor da classe empresarial com a 

força política e econômica das empresas estatais, por terem acesso direto ao poder central e 

ao orçamento público. Este aspecto fica mais evidente após o II PND, no governo Geisel, 

com o aparente fortalecimento das empresas estatais. Por outro lado, o empresariado é, de 

forma bem pragmática, consciente de suas limitações e sabedor da importância de diversas 

empresas públicas para a sobrevivência da indústria nacional. Desta forma, ao menos até 

os anos iniciais da década de 1980, as críticas ao Estado empresário parecem ser mais 



pontuais e especificas a esta ou aquela empresa, neste ou naquele setor, que uma posição 

de fé pelo “privatismo” puramente liberal. 

Com o passar dos anos esta posição parece ter se alterado. Já no final do governo 

Figueiredo notamos um acirramento das posições contrárias as estatais. Como vemos em 

Codato (1995) tal fato pode responder a um “ethos privatista” que toma conta do comando 

das estatais a partir de então, cuja preocupação maior passa a ser a rentabilidade das 

empresas, e apenas em segundo plano, qualquer apoio a políticas industriais. Desta forma, 

as estatais reduziriam sua complementaridade à indústria privada, por meio, por exemplo 

de reservas de mercado. Ao mesmo tempo, uma forte campanha se difundia pelos 

segmentos liberais da imprensa e da sociedade civil, apresentando versão segundo a qual as 

empresas estatais seriam ineficientes, e resultaria delas grande parcela da responsabilidade 

pela crise que vivia o pais. Em resumo, as estatais onerariam em demasiado os cofres 

públicos, contribuindo para os déficits fiscais e todas as consequências dele advindas. A 

despeito, de tal discurso carecer de dados concretos (RODRIGUES, 1990), certamente ele 

influenciou o pensamento empresarial em meio ao contexto de crise e adensou a visão 

crítica do Estado empresário. 

Quando abordamos a questão dos subsídios e protecionismo alfandegário, a posição 

empresarial não é menos controversa. Assim como no caso das empresas estatais, após 

décadas de convivência com um mercado fortemente protegido e subsídios especialmente 

no crédito oferecido pelos bancos públicos, nos anos finais da década de 1970, parte do 

empresariado começa a questionar ambos os mecanismos de incentivo à industrialização 

nacional. Como entender uma posição que aparentemente fere os próprios interesses da 

indústria? Não seriam os subsídios e o protecionismo favoráveis à, ainda frágil, indústria 

nacional, diante dos grandes mercados externos? Poderíamos entender tal posição como 

ideologismo pouco pragmático? 

Na verdade, tudo indica que a resposta a última pergunta é: não. Como 

procuraremos demonstrar nos parece que a posição contraria às medidas protetoras, que se 

destaque, não é generalizada à indústria, a despeito de seu adensamento nos anos finais da 

década de 1970, é no fundo bastante pragmática. Deste ponto de partida, devemos perceber 

que enquanto comentários críticos ao protecionismo já ocupavam páginas das publicações 

da indústria, analistas pagos por suas entidades representativas apresentavam argumentos 

endossadores desta política governamental. 



A questão não deve ser examinada a partir de uma ótica liberal, no 
sentido que tradicionalmente, se atribui a essa palavra. Há muitos bons 
argumentos em favor da proteção à indústria nascente. Num país em 
desenvolvimento é importante que se utilizem certos mecanismos 
especiais de ordem fiscal e/ou creditícia, que compensem a deficiência 
das novas indústrias, em termos de competição internacional. Uma 
postura rigidamente liberal, nesse caso, simplesmente resultaria na 
destruição da maior parte dos novos empreendimentos, o que certamente 
condenaria o país a jamais abandonar sua posição de economia atrasada 
(KUNTZ, apud FIESP, 1978/7, p. 21). 

 O mesmo artigo, entretanto, pondera que se “o subsídio se conserva além de um 

prazo razoável, isso quer dizer que certo número de pessoas se mantém privilegiadamente, 

na categoria empresarial às custas de consumidores chamados a pagar, com seu dinheiro, 

os custos de um muro protetor” (KUNTZ, apud FIESP, 1978/7, p. 22). 

 As citações um tanto longas se justificam uma vez que compreendem raciocínio 

lapidar para o argumento que aqui se defende, como segue. Acreditamos que o 

empresariado de um modo geral seja, como é de se esperar, favorável a subsídios e 

proteção à sua empresa. No entanto, uma vez que se este subsídio ou proteção atinja 

setores que lhe são fornecedores os mesmos deixam de ser interessantes. Da mesma forma, 

se sob o pretexto de proteger e/ou incentivar outros setores que não o seu, o Estado esteja 

incorrendo em gastos excessivos com consequentes interferências na economia nacional, 

via déficits públicos ou cortes em outros gastos considerados mais relevantes, a política 

protecionista, torna-se um fardo pesado para os setores mais competitivos. Assim, é 

possível entendermos, como bem apontam as citações acima, que a proteção e os 

incentivos podem ser bem ou mal avaliados, a depender de quem e de como se olha.  

 Esta mesma linha é possível de ser notada quando lemos a edição da revista da 

FIESP, de abril de 1979. Enquanto na página 20 da referida publicação, um articulista 

critica o excesso de subsídios sem revisão periódica, poucas páginas a frente o empresário 

Claudio Bardella “critica o alinhamento do Brasil à política dos países industrializados que 

pregam o liberalismo econômico e a extinção dos subsídios” (FIESP, 1979/4, p. 45). 

Na edição de junho de 1979 não é diferente o teor. Dois articulistas que escrevem 

mensalmente na revista demonstram claramente em seus artigos as duas facetas da moeda, 

que, se não compreendidas em sua inteireza dão a impressão de antagonismo. Enquanto 

Robert Appy afirma que a “abertura das fronteiras para conter inflação seria catastrófica 

para o crescimento econômico” (p. 17), A. Milanese assegura que “o empresariado 

continua à espera de que sejam postas em prática as diretrizes do presidente João Batista 



Figueiredo para a economia, particularmente as seguintes: menos tutela do Estado, menos 

burocracia, menos subsídio e fim do intervencionismo” (p. 19). À sugestiva pergunta 

sobre qual dos dois fala de fato em nome do empresariado, a resposta provavelmente seria: 

ambos. 

 Em reportagem reproduzida na citada revista da Fiesp, em fevereiro de 1981, o 

empresário, diretor do CIESP, Bráulio Machado, apresenta severa crítica à excessiva 

intervenção do Estado na economia, quando a certa altura desfere que “os pequenos e 

médios empresários precisam entender que a tutela e o paternalismo que as vezes 

reivindicam não fazem parte, também, das regras do jogo” (FIESP, 1981/2, 54). A fala de 

Bráulio é aqui referida pois destaca claramente a divisão entre os empresários quanto ao 

assunto, no caso apontando para cisões devidas ao porte empresarial. A mesma análise 

poderia ser estendida, sem embargo, para divisões quanto ao setor de atuação, região, 

dentre outros. 

Reforçando a tese acima referida, citamos o forte entusiasmo apresentado na 

publicação da FIESP de setembro de 1981, quanto à atuação estatal no setor de 

informática, segmento no qual certamente a indústria nacional apresentava pouca ou nula 

condição de competição com a empresa estrangeira. 

O fato é que a política de proteção à indústria nacional de computadores, 
ainda nascente à época do governo Geisel […] rendeu bons fruto: entre 
1976 e 1980 foram criadas 67,9% dos empreendimentos nacionais de 
informática, que hoje respondem por 17% dos quase 9 mil equipamentos 
instalados no país (ULUP apud FIESP, 1981/9, p. 4). 

  
É certo que o acirramento da crise e a maior escassez de recursos que ela carrega, 

em especial a partir do esgotamento das fontes externas de financiamento com a moratória 

mexicana em 1982, a disputa interna por benefícios tornou-se mais acirrada. Cada setor 

cada sindicato e no limite, cada empresário, tende a considerar suas demandas mais 

importantes que as dos demais. Neste ponto a divisão do discurso clarifica-se. O problema 

não é mais subsidiar ou não, mas sim subsidiar o que e por que. 

Para o vice-presidente da CNI [Paulo Velinho, do setor de indústria de 
refrigeração] o subsídio com objetivo bem definido é um instrumento 
necessário e útil. Quando praticado de uma forma assistêmica e casuística 
e eventualmente, paternalista torna-se um instrumento perigoso e não 
atinge os objetivos socioeconômicos. Subsidiar é uma questão de 
dosagem: saber o que, e o porquê do subsídio (CNI, 1982/3, p.6). 
 

Mais uma vez, como no caso das empresas estatais, não conseguimos apontar uma 

posição ideológica de atuação que unifique a classe. O que encontramos por meio da 



análise do discurso empresarial são posicionamentos bastante pragmáticos que se 

modificam de acordo com as circunstâncias e a origem de que os pronuncia. Com isto não 

se deve entender que o empresariado não possua capacidade coletiva de atuação sobre o 

Estado. Pelo contrário, o fato de instâncias das entidades representativas darem voz a 

posições distintas, ainda que por vezes pareçam antagônicas, demonstra capacidade de 

atuação coletiva. Neste caso colocam sob a responsabilidade do poder público atender aos 

seus anseios, mesmo quando aparentemente contraditórios. Neste caso, fica o Estado sob 

posição bastante difícil, tendo em vista a dificuldade de atender as demandas de um e de 

outro ou não agradar a ninguém. No caso dos subsídios e protecionismo, a opção 

normalmente fica por atender-se aos interesses mais fortes e no limite, desagrada-se a 

maioria. Quanto maior a escassez de recursos, maior a possibilidade deste cenário 

direcionar-se para uma crise de legitimidade, como parece ter ocorrido nos anos finais do 

governo militar. 

 

Conclusões preliminares 

 

No presente trabalho procurou-se investigar por meio dos pronunciamentos 

empresariais a existência de um pensamento econômico síntese, que norteasse sua atuação 

no período de transição entre o regime miliar e a redemocratização. Consideramos este 

período chave na história econômica nacional, não apenas pelas razões políticas óbvias, 

mas por tratar-se de um momento decisivo quanto à manutenção e o êxito das políticas de 

corte desenvolvimentistas diante da crise, tudo frente às mudanças profundas por que 

passava o capitalismo internacional. 

Diante deste cenário, percebemos que o empresariado forma suas ideias de forma 

bem pragmática, calcado sobre interesses concretos. Ainda que posições ideológicas 

possam interferir em sua ação, normalmente são acrescentadas de forma cautelosa em seus 

pronunciamentos públicos. Quanto aos três conceitos chaves que decidimos trabalhar: 

proteção e subsídios, Estado empresário e regulamentação, conseguimos material 

suficiente para conjecturarmos algo sobre a visão do empresariado diante deles. Neste caso 

vimos uma posição bastante pragmática quanto às empresas estatais, ao menos até o 

momento em que estas se mostraram mais “complementares” que “competidoras” diante 

do setor privado. O mesmo aconteceu com a visão sobre subsídios e tarifas protetoras, se 

mostrando bastante objetivas, algo como uma ‘defesa ao que me protege e crítica a 



proteção do outro’. Apenas quando avaliamos o posicionamento empresarial quanto à 

regulamentação e controle de preços, notamos um pensamento mais forte unificador da 

classe de aversão ao que consideravam uma intromissão excessiva nos interesses privados. 

Neste caso, até o discurso se imbuia de um tom mais ideológico de defesa da iniciativa 

privada, da rentabilidade do capital de risco e da própria economia de mercado. 

Assim, consideramos possível concluir preliminarmente, que com base nos 

documentos estudados percebemos que o empresariado industrial brasileiro, consciente de 

suas limitações conviveu bem com as interferências do Estado na economia limitando-as a 

espaços que considerava mais adequadas e que não atingiam seus interesses mais 

profundos. Mesmo diante da crise dos anos 1970 não notamos uma reversão liberal 

automática e repentina. 

O próximo passo deste estudo consiste em seguir a análise aqui empenhada até os 

anos 1990 de forma a captar em que momento e de que forma esta guinada liberalizante 

veio a ocorrer no pensamento empresarial brasileiro. Teria ela sido profunda ou ainda 

manteve pontos cegos advindos da tradição nacional e das limitações da classe em uma 

economia periférica? Quais as consequências destas diversas possibilidades para a relação 

Estado-empresário e consequentemente para os desdobramentos da política econômica no 

país? São estas algumas das questões ainda em aberto que futuramente pretende-se 

responder. 
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