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RESUMO 

O estudo analisa a atua~io pol{tica do empresariado indus

trial ligado ~ Federa~io das IndJstrias do Estado do Rio Grande 

do Sul no período da Nova Rep~blica- 1985 a 1989. Essa atuaçâo é 

considerad~ sob dois aspecto5: o pensamento pol{tico e a capaci

dade de articula~io de interesses junto ao Estado" 

Demonstra-se que existe vincula~io entre as posi~;es econ8-

mica e pol{tica ocupadas pelos industriaisw Esses atores sociais 

s5o avaliados como hegem8nicosy tanto econ8mica como politica-

mente no imbito regional. Por~mr quando comparados a empres~rjos 

do centro do país? os quais tamb~m ocupam posi~io hegem6nica na 

estrutura de sua regiior constatam-se especificidades importan-

tes. 

Na estrutura social mais amplar a sociedade brasileiray a 

semelhan~a de posi~;es entre o~ dois segmentos empresariais desa

parecer e se pode falar em posi~io hegem6nica e subsidi~ria para 

um e outror mantendo-se a homologia em rela~io aos diferentes 

campos de a~io: econ8mico e pol{t ico. 

Portanto 7 vinculada ~ condi~io perifclricar que marca histo

ricamente a economia ga~cha no cen~rio nacional r a atua~io pol{-

tica dos industriais locais~ analisada com ~nfase em seu car~ter 



subsidi~rio. A dist inç~o é feita pela preponder~ncia de fragili-

dade em oposiç~o à firmeza nas posturas pol {t icas. 

Na an~l ise sobre a art iculaç5o dos industriais junto a seg-

mentos que comp~em o poder estatal Ctecno-burocracia, executivo, 

o trabalho permite que se evidencie caracte-

r{sticas importantes sobre a atua~âo do Estado brasileiro. Tanto 

o p o <:I <·:-:-1'· da tecno-burocraci~7 quanto as disputas desta com repre-

sentantes da administra~âo direta sâo quest~es significativas, 

capazes d~ determinar, sob v~rias formas, ganhos e perdas a seto

res da socied~de civil como~ o caso dos industriais. 



ABSTRACT 

Thf:: ~::.t:ucly analys<·::-s th(.;.: po1itica1 performance of the 

industrial businessmen connected with Federa~~o das Ind~strias do 

Estado do Rio Grande do Sul <Industry Federat ion of the State·of 

Rio Grande do Sul) during Nova Rep~blica period. from 1985 to 

1989. Such performance is considered under two aspects: the 

polit ical thought and the ability of lobbying the State on the 

i ndust ,,. i a 1 i ~:;t s ~ i nt <~lr<-::-st ~;;. 

It is demonstrated that there is a connection between the 

ecbnomic and the political positions held by the industrialists" 

Those social actors are evaluated regionwide as economically and 

politically hegemonical" However 7 when they are compared to the 

businessmen from the central part of the country7 who also hold a 

hegemonical position in th(.;:- ~:;t,-·uctul'"<-? of th<~·iJ'" r·<·:-:giony impoJ··t:ant: 

specificities are verified" 

In the most comprehensive social structure the Brazilian 

society disappears like the positions between the two business 

~:.f!.·g mE:n t s 7 and one can refer to hegeminical and sub~::. i di c"tFY 

positions for both of them by keeping the homology in relation to 

the economic and pol it ica1 fields of action" 

T h e Ir (·~· ·F() I'" (-;:' t i <-:-~ cl to p <-:-~,,. i p h<-:~,,. a 1 c<:>nd i t. i on 7 wh i c: h 

his.t:ol'"ica11y marks Rio Grandf.~· do Bu1"~> f.~~conomy in the:· national 



~:> (·:d: t i n 9 r the local i n d 1.1 ~=~ t I'" i <·:'1. 1 i s t ~:; / p o 1 i t i c: ~·:·\ 1 i ~:; 

i t ~;;. ~~ U b ~;;. i cl i (:\ I'" kl The:· 

dist inction is made by the preponderance of fragi1ity in contrast 

to fi1··mnes~::. in po1 it ic:<:\1 po~::.t:ut'"E· .. 

By means of the analysis of industr·iali~::.ts' 1obby t:o 

influence the segments which const itute the State power <techno-

bureaucrac:y, executive, i m p o I'" t a n t 

about the performance of Brazil ian State can be accentuated" 8oth 

the techno-bureaucracy power and the techno-bureaucracy disputes 

with thc:·~ representat ives of the direct administration are 

significant issues capable of determinig, under several 

p 1'" o f i t s c\ n d losses for civil society sectors as in the case of 

i ndustr· i <":\1 i ~;t~:; .. 



INTRODUÇÃO 

As transforma~Jes pol(ticas e a situa~io econ8mica inst~ve1 

que marcam a sociedade brasileira em per(odo recente t0m provo-

cada posicionamentos e articula~;es polfticas distintas de acordo 

com diferentes segmentos sociaisr pois diferentes sio suas per-

No caso ~o presente estudo, interessa-nos entender qual ~ a 

postura pol (tica adotada por um segmento empresarial específico 

os industriais ga~chos- tanto nas quest3es propriamente pol(ti-

casr como nas po1{tico-econ8micas no per{odo da chamada Nova Re-

pJbl ica. Isso nâo sd no sentido de seu posicionamento retdricor 

mas também do ponto de vista daquelas a~~es que buscaram direcio-

nar a açio estatal para a realiz~~io de seus objetivos. 

No caso brasileiro a atua~io pol(tica empresarial vem sendo 

estudada basicamente com referincia ao empresariado do centro do 

' o pals. s estudos existentes em geral falam em empresariado na-

cional, mas utilizam como fonte de dados o segmento do eixo Rio-

Sio Paulou Assim, tais estudos, al~m de contribuirem para a id~ia 

de que existe certa homogeneidade na 
• ~ ft • 

caracter1za~ao econom1ca e 

pol(tica empresarial desconsideram as especificidades que se lo-



:t { 

do c~ntro do pa(su Esse fato omite diferen~as importantes refe-

J'" <-":: n t <-:·: s {:\ <:l. ~:; P <·::-c t os €·: c o n ô m i c: o ~::. <·::- p I'" i n c i p {':\ 1 m <~·: n t <·:: p o 1 ( t i c o ~==· .. 

- O PROBLEMÂ 

o segmento que vamos ~studar i duplamente es-

pec:ífico. De um lado, do ponto de vista econômico, avaliaremos 

uma das fraçges do capital~ o industrial. De outro lado, em ter-

mo ~;. d f~ ,,. e g i f:\ o ~J <;: o .... <·::c o n ô m i c: a cl o p a í s , o 1!?: m p t•· ~? s <.:\ ,... i a cl o 1 o c: <"il. 1 i ~·~ <"il. d o n o 

Rio Grand~ do Sul. Nosso objetivo central é analisar a atua~io 

pol ít ic:a composta P<JI'' elo ir:; t: ipos elE· man ifE·sta<;:ÕF::~:;:: <a> o pens<·:.._ .... 

m~nto político e (b) a movimenta~~o no sentido d~ articular-se 

politicamente junto ao Estado .. 

Partimos d~ dois pressupostos b~sicos" Primeiro, o fato de 

que a economia industrial ga~cha possui um caráter subsidiário no 

c: <-::· n <1 r· i o n a c i o n <:\ 1 ( i ) " SE~g un cl o, 

uma relaçio mais ou menos direta entre o caráter subsidiário de 

uma economia e a atuaçio pol{tica dos atores a ela vinculados. O 

que ocorre entre representantes de setores econômicos de países 

centrais e perif~ricos tend€ a verificar-se tamb~m ent~e o empre-

sariado indust~ial de regiges economicamente melhor posicionadas 

(i) A an~l ise da economia ga~cha sob essa p€rspect iva é obJeto de 
in~meros estudos que se preocupam em avaliar a rela~io entre 

<:> r e g i o na 1 e o na c i o n a 1 , c o m.o v ~~·I" em os n C) c a p í t u 1 o j, " 
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e de regi~es subsidi~rias dentro de um mesmo pa(s (2). Em outras 

palavrasr situa~~es econ8micas diferenciadas podem gerar con-

di~~es de domina~âo e subordina~âo relat ivasr porque poder econ3-
4 

mico e poder pol (tico estio 1 igados em sua prdpria constitui~ior 

como diz Poulantzas <1985)" 

Segundo Poulantzas (1985>r partindo de uma concep~~o rela-

cional do poderr segundo a qual o poder n~o é uma coisa que al-

guém possua independente de outrosr o processo econ8mico criare-

la~~es de domina~~or nio apenas econ8micasr mas também pol(ticas. 

Nas suas palavras= 

n é precisamente considerando o processo 
econ8mico e as rela~~es de produ~io como rede 
de poderes que se pode compreender que as re
la~;es de produ~ior como poderesr estio liga
das constitutivamente ~s rela,;es pol{ticas e 
ideoldgicas que as consagram e legitimam e que 
estio presentes nas rela,~es econ8micas"u 
<POULANTZAS 7 1985 7 p. 41> 

Segundo o autorr o poder "nio é uma quantidade ou coisa que 

nem uma qualidade ligada~ essincia de classer a uma 

classe-sujeito (a classe dominante)" (Poulantzasr Pa 

vendo ser entendido como resultado de uma rela~io. Apenas na me-

(2) A existincia de um sistema global constitu(do por sistemas 
parciais com posi~~es diferenciadas ~um postulado central 
dos autores sobre a dependência" Por exemploy Cardoso e Fa
letto (1984) analisam a questio da dependincia na rela~io en
tre as na~~es capitalistas" Assim, a rela,~o entre pa(ses de
pendentes e centros hegem8nicos ocorre com base em liga,~es 
econ8micas e pol(tico-sociais, as quais vinculam economias 
que ocupam posiç~es distintas na estrutura global do sistema 

·capitalista" Isso, contudo, nâo deve ser analisado como uma 
situa~io definida apenas pelo poderio de na~~es hegem8nicasr 
mas ~ambém como resultado dos interesses de setores internos 
~s na~~es dependentesr pela configura~io das lutas pol(tico
sociais a( desenvolvidas. 



social de realizar seus interesses em detrimento de outros?~ que 

podemos falar em poder" 

Em s(ntesey considera-se que o poder n~o é imanente a quem o 

possuiy P que h~ uma (ntima rela~âo entre poder ec3nomico e poder 

pol(t ico7 embora eles possam ser analisados separadamente com 

relativa autonomia" Disso decorre que a capacidade de efetiva~âo 

de interesses aumenta para aqueles que est~o melhor posicionados 

Pierre Bourdieu7 apds criticar o reducionismo econ8micoT diz 

qi.J.(·::: 

" as relaç8es dos outros campos com o campo de 
produ~~o econ3mico sio ao mesmo tempo rela~~es de 
homologia estrutural e rela~Bes de depend&ncia 
causal; a fo1rm<:t elas d<·:d:~~~··minaç:Õ<~~:;. causai~:; é defi .. ·· 
nida pelas relações estruturais e a força de do
mlnaç:io é tanto maior quanto mais aproximadas das 
relaç:Ões de produç:~o econ8mica estiverem as re
lações em que elas se exercem"" (80URDIEUY i9897 
p .. j_ 54) 

entio um maior poder no campo econ6mico deve 

traduzir-se em maior poder pol(tico para influenciar decis~es que 

digam respeito ~economia ou a quest5es a ela relacionadasQ Por 

I I .. , . t 
cecu~aoT acet a-se que o inverso também seja verdadeiro: uma si-

tuaçio econ8mica de subordina~~o também gera um poder pol(tico 

1 imitado" 



Com base nesse racioc{nio e na bibliografia existente sob~e 

o comportamento pol {t ico dos industriais ga~chos (3)y formulamos 

nossa hipdtese de trabalho, de acordo com a qual buscamos demons~ 

t~ar que ao car~ter subsidiário da economia ga~cha corresponde 

uma atua~~o pol{tica que ~evela certa fragilidade" Ao m&~~;mo 

t<·:·:·mpo,. ac:t'·ed it<:\mos· qu&~ t"-:"s~:.<:\ <:·~tu<:\ç:~~o ''·Fr<:\g i 1'' cont1'· ibui,. num s&~--

gundo mom<::~nt o, para a manutençio da situa~io subsidi~ria qu~ a 

economia rio-grandense ocupa no imbito nacional" 

Com nossa hipdtese, nio estamos afirmando que o empresariado 

é o Jnico respons~vel pela condi~io econ8mica da regiior como 

também nio estamos negando que esses atores sociais tenham 

qualquer capacidade de alcance pol{t ico em suas aspira~ges" No 

entanto, acreditamos na existincia de uma interliga~io entre seu 

1 imitado poder no campo econ8mico e pol(tico em n{vel nacional. 

Para comprovar a hipdtese trabalhamos com as no~aes de fra-

gilidade e firmeza pol{tica. A primeira indica o car~ter subsi-

di~rio da atua~io pol(tica e a segunda, ao contr~rior estabelece 

nio subsidiário" As duas no~;es sio aplicadas em dois 

n{veis de an~lise que fazemos sobre a atua~io pol{tica dos indus-

t~iais ga~chos: o pensamento e a articula~~o políticos. 

Em n ív~:-~1 de pen~:><':\mento pol ít i cor incl i cam frag i 1 idade ( j.) 

aquelas posturas que aparecem como pouco questionadoras das a~ges 

governamentais F quer portanto, revelam grande consentimento, 

\ 

(:\ ~:; pol {t icas oficiais" Ao mesmo tempo, (2) as pos-

turas críticas tardias, tomadas ~semelhança daquelas adotadas 

(3) No capítulo 2 deste, apresentamos o conte~do desta bibliogra
fia onde estio presentes as id~ias de cautela e atraso nas 
manifestaç~es dos industriais da FIERGSr relativamente ~que
les no centro do país. 



1. ~=.=_; 

por segmentos empresariais mais fortesr tamb~m indicam fragil i-

No que tange a an~l ise da articula~~o política dos indus

triais junto ao Estador definimos como indicadores de fragilidade 

política (1.) a incapacidade de promover uma a~io articulada que 

garanta resultado positivo às demandas formuladas" Outro indica-

dor de fragilidade~ (2) a obten~~o de resultado positivo para 

aquilo que ~ pleiteador desde que esteja menos ligado~ influin

cia política daqueles que demandam e mais vinculado a quest8es 

externas a eles" Por exemplo, a realiza~~o de interesses de ou

tros atores sociais que termina por beneficiar os primeiros" 

Relativamente aos indicadores de firmeza pol{ticar que es-

tabelecem o car~ter n~o subsidi~rio, em termos de pensamento po-

l{tico os definimos como sendo: (i) a adoçio de posturas seme-

lhantes repetidas vezes, independente do seu conte~dor o que para 

nds revela convic~io quanto aos posicionamentos ao longo do 

tempo; e (2) a movimentaç~o organizada em d~fesa de uma id~ia" 

Como indicador de firmeza no campo da articulaçio política 

aparece (1) a obtençio de resultado positivo, desde que esse re-

sultado nasça da açio, da articulaçio e da barganha política rea-

1 izada junto ~queles que det~m o poder decisdrio no Estado. 

- PROCEDIMENTOS METODOLóGICOS 

Para viabilizarmos a demonstraçio de nossa hipdtese, a pes-

qui sc·l emp.Ír'· i c<:\ foi dividi da em dua!:; pat'"t es." A pr i nH~ i r a v i sou <":i. 

caracterizar o empresariado industrial ga~cho do ponto de vista 
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de seu pensamento pol (tico" Tal caracterizaçâo ~obtida através 

da identificaç~o de traços que comp~em o universo de suas postu-

'l , ... . 1,.<:\S po. I\: I C<:~~; suas demandas pol{tico-econ8micas" Sob esse 

(:\~:;pf.·~c:t O r 
. ,., I . ,., a pos1~ao c Jante de questoes ~~ <·:~ ,,. (:\ i s q u f.·:· ma t" .... 

caram a vida do pa{s no per{odo estudado- entre 1985 e 1989- e 

foram alvo da aten~io dos industriais. Nesse casor salientamos os 

principais temas em que se detinham esses empres~rios" 

A segunda parte da pesquisa emp{rica ~ const itu(da na an~-

lise da a~âo pol(tica dos industriaisr procurando entender-se 

qual~ a sua capacidade de artic~la~io junto ao Estadou Assim 7 

€·~ 1 aiJ OI'' (':'\In OS IJ.In I , 'l . -1 
C<:\~:>o onc f!: f:~ an<:'\. 1 ~::.<·:tc•<':\ uma demanda pol(-

t ico-econ8mica espec(ficar produto dos interesses dos industriais 

ga~chosr visando.a compreender a trajetdria que ela percorrer bem 

como o processo de rela~Ses pol{ticas que se estabelece em torno 

delar e o papel que os sujeitos daquela vontade desempenham nesse 

processo.~ através de~se estudo de caso que avaliamos apoios e 

assim como os distintos momentos que marcam a 

problem~t icar até obter uma resposta formal ~ demanda por parte 

do Executivo Federalu 

A - AS FONTES 

A caracteriza~io do pensamento pol{tico foi feita por meio 

do estudo de documentos da Federa~~o das Ind~strias do Estado do 

Rio Grande do Sul - FIERGS. Entidades como essa do sistema corpo-

rativo aglutinam em suas diretorias representantes dos setores 

melhor posicionados em termos de economia regional" Mas7 al~m de 
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identificar tra~os de seu pensamento pol{t ico 7 caberia entender 

obtfm no imbito de disputas nacionais. Foi o que procuramos fazer 

através do estudo de casor cujas fontes constituem-se de documen-

tos produzidos pelos industriais Catas de reuni3es de diretor~a e 

revistas da FIERGS>; pelos governos estadual e federal (of(cios 7 

t ' '1 . as por nos rea 1zadas com 1 i gaci<:\S ao t E·ma .. 

Cabe salientar também que os empres~rios industriais ga~chos 

e os nacionais constituem-se de forma bastante heterog~nea 

econ8mica e politicamente. Isso significa afirmar quer no nosso 

casor mesmo trabalhando a partir de dados coletados em cletermi-

nada entidade representativa do segmento 7 estamos na realidade 

analisando preocupaç5es de uma parte enio de todos os empres~-

rios do Rio Grande do Sul" 

8 - O PERiODO DE ESTUDO 

Como j~ foi ditor o presente estudo é desenvolvido conside-

rando a idéia de que h~ vinculaçio mais ou menos direta entre ca-

pacidade econ6mica e alcance pol(t ico nas aç3es dos sujeitos sd-

cio-econ8micos" Contudor 

h~ de singular em nosso trabalho é o fato de que procuramos mos-

trar a maneira pela qual o fen8meno desta vincula~io fica evi-

dente numa regiio do pa(s e num per{odo de sua histdria recente" 
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Nesse sentidor o per(odo eleito para estudo~ aquele que 

passou a ser c~amado Nova Rep0bl icar entre os anos de 1985 e 

1989. A escolha fundamentou-se em dois tipos de motivos~ 

Em primeiro 1ugarr interessava-nos entender de que maneira • 

reagiam os empresários industriais ga~chos num per(odo da hist6-

ria do pa(s marcado por uma interferência clara e constante do 

Estado diretamente nas rela~~es de mercado: os pacotes econBmi-

cos, o congelamento de preços, a alta inflacion~ria, os juros 

banc~rios, al~m das mudanças de ministros para a ~rea econ8mica 

s~o alguns dos temas que detinham a atenç~o e provocavam algum 

tipo de posic-ionamento por parte dos sujeitos investigados. Co-

nhecer sua rea~io e suas aç~es diante desses fatos nos instigou a 

delimitar esse per(odo de estudo. 

O segundo motivo fundamenta-se no fato de ser esse ~er{odo 

tamb~m marc~do por ineg~veis, embora limitadas, modificaçges de 
í 

car~ter geral no regime polft ico" Ou seja, o poder decisdrio con-

centrado nas mios do executivo durante o longo tempo dos -gover-

nos militares, j~ a partir do primeiro governo civil r sofreu 

certa modificaçffo. Segmentos que comp5em o Estado, e que at~ en-

t~o possu{am raios de aç~o bem definidos, começaram a participar 

de forma mais ampla na disputa pelo poder decisório. Nosso in-

tuitor considerando o imbito deste trabalhar foi tentar captar um 

pouco dessa modifica~ffo" 

Por conseqU~ncia, j~ que uma s~rie de quest~es econ8micas F 

pol{ticas de interesse nacional tomavam conta das discuss3es no 

meio empresarialr quer(amos entender que tema espec(fico do inte-



I . I ~ . . ' I . cos tncuscrtats gauc1os mantfestava-se como assunto 

taque ao lado dos temas gerais que afligiam o pa{s" 

C ···· O E~3TUDO DE CASO 

...: n 

.1. ') 

d<·::- deE···· 

Identificamos claramente que, no perfodo estudado, o tema da 

ampliaç~o do P61o Petroqufmico ga~cho aparece com grande si~-

nificado, transformando-se numa demanda pol ftico-econ8mica desses 

empresários junto ao governo federal" Essa demanda, contando com 

aliados e tamb~m advers~rios, ganhou espa~o no interior doEs-

tado, at~ tornar-se um aspecto importante da polftica para ~rea 

petroqufmica, sendo autorizada em 19u02n90 pelo Presidente Jos~ 

Sarney" A existªncia de autorizaçio oficial para essa ampliaçio, 

embora nio signifique exatamente a sua efetiva~io, constituiU-se 

em importante passo neste sentido. 

Através da an~lise desse tema, sua trajetdria, problemati-

tender os 1 imites e o alcance da capacidade de barganha polftica 

dos industriais ga~chos" 

Devemos ressaltar que as caracter{sticas prdprias do desen-

volvimento econBmico brasileiro, com base em grande participaçio 

do Estado diretamente na produ,io, aparece como um dado especial-

mente importante na reali~açio deste estudo de casou Ocorre que o 

significativo desenvolvimento de certos empreendimentos estatais 

viabilizaram a formaçio de um segmento tecno-burocritico (4) que 

atua com grande autonomia. Ta 1 s;egment o,. com formaçio t~cnica, 

(4) Martins (1985) utiliza a noç5o de "Executivos de Estado"" 
Abordaremos a questio no cap(tulo 5. 
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administra as ~mpresas como unidad~s da capital privador isto ~r 

buscam sua expans~o em~resarial. Esse pessoalp em muitos casos, 

constitui-se num importante interlocutor junto ao capital estran-

geiro ou a certos grupos nacionais na viabiliza~io de empreendi-

mentes de interesse comum" Forma-se, assim, uma alian~a entre os 

tr~s segmentos: o capital estatal, o capital nacional e o capital 

estrangeiro. Disso decorre que as a~~es da tecno-burocracia, en-

quanto componente do poder pdbl ico, favorecem sobremaneira os em-

preendedores privados que comp~em esta aliança (5)k Porém, se h~ 

um privilegiado h~ também um preterido" 

No caso que estudamosvocorre justamente a ausincia de 

al ian~a entre os industriais gaJchos e a tecno-burocracia do se-

tor petroqu{mico~ Evldenciam-se7 as desvantagens 

(econ8micas e pol (ticas) da{ decorrentes. Ou sejav a tecno-buro-

cracia nesse caso alia-se a industriais de outras regiies do 

Mas, ent~o, porque estudar uma questio que desde o princ(pio 

revela certa desvantagem~ a~io dos industriais ga~chos? 

Com efeito, quandb iniciamos a pesquisa sobre a atua~io po-

l(t ica dos industriais gadchos7 nio t(nhamos claro qual seria a 

demanda empresarial a ser estudada parar a partir delar conhecer 

um pouco da capacidade de articula~io de interesses dos indus-

triais junto ao Estado. Desta formar estabelecemos que a melhor 

demanda seria aquela que se apresentasse como mais importante no 

universo das aspira~Ses dos industriais da FIERGS. Conhecer o al-

(5) Sobre a tr{plice alian~a privilegiando segmentos espec{ficos 
do capital privado nacional veremosr no cap(tulo 5r com base 
em Peter Evans (1982>r o caso espec{fico da ind~stria petro
qu{mica" 
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cance pol(tico de determinados atores através da analtse de sua 

movimentaç~o nos pareceu um bom caminho. Pressup~e-se queT se a 

questio é a mais importantey ent~o mais atenç~o e energia será 

dedicada para sua realizaçio. Restava-nos r estabelecer 

critérios que qualificassem as demandas como mais ou menos rele-

vantes para os anseios dos industriais" 

Disso resultou que a demanda pela ampliaçio do Pdlo Petro

qu(mico ga~cho apareceu como tendo· particular valor7 uma vez que 

os empresários a abordardm M€ maneira especial e isso ocorreu de 

duas formasu 

A demanda por essa arnpliaçio aparece registrada nas atas de 

reuniâo de diretoria da FIERGSr documentos que serviram de base 

para parte de nosso estudar com alt(ssimo (ndice de incid~ncia" 

no ano de 19877 a questâo foi abordada em mais de 

50% do total d~ reuni~es realizadas: em 25 reunigesT num universo 

de 47 havidas naquele ano. Nenhuma outra demanda apareceu tantas 

vezes em quaisquer dos anos referentes ao per(odo de pesquisa. 

Esse fatoT por si sdr nos indicava que t{nhamos a( um tema impor-

tanter que aglut inavaT mais do que qualquer outror os interesses 

dos industriais ga~chos" 

Contudor al~m desse fator nos chamou particular aten~io os 

conte~dos relativos ao tema registradosr principalmente nos anos 

de 1988 e 1989. Em v~rios momentos anunciava-se nas atas da 

FIERGS algum tipo de conquista parcialy para em seguida serdes

mentida" O d~smentido7 por sua vezr constantemente vinha aliado~ 

idéia de necessidade de movimenta~~o para garantir a conquista 

esperada. Para ndsT evidenciava-se com isso um car~ter de disputa 
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pol{ticar de disposiç~o, n~o s6 para posicionar-ser masr de al-

guma formar para mobilizar-se no sentido da real iza~io do aspi-

Desta formar tanto qualitativa como qua~t itativamenter o 

tema em quest~o revelou-se como importante no universo das preo-

O seu valorr no sentido de evidenciar a 

capacidade de "l . -rea tzaçao de interesses por parte dos atores so-

ciais investigados 7 nos pareceu ineg~vel" 

Para surpresa nossar e para tornar ainda mais interessante o 

estudo do caso citado 7 observamos quer em determinado momento 

dessas relaç~es pol{ticasr ocorreu uma resoluçio positiva quanto 

~demanda" Conforme ji mencionamosr a ampliaçio do Pdlo Petroqu(-

mico ga~cho foi autorizada oficialmente pelo Presidente da Rep~-

blica em 12.02n90n 

Orar se defendemos a tese de que os industriais ga~chos 

possuem reduzido poder de barganha política er aindar se o tema 

petroqu{mica envolve interesses tecno-burocriticos nio ligados 

aos interesses desses industriaisr de que maneira entender are-

soluçio positiva obtida finalmente? Ou sejar de que manei~a a de-

manda empresarial transforma-se em política estatalr tendo em 

vista elementos acima citados? A resposta a essa questior na ver-

dade 7 ~ encontrada nas relaç~es pol(ticas que se efetivaram em 

torno do temar como veremos no desenrolar deste estudo" 



- A ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho est~ dividido em trfs partes. Na primeira parte 7 

composta por dois cap(tulosr tratamos de aspectos histdricos 

referentes ao problema" Desta formar o primeiro cap(tulo objetiva 

demonstrar que historicamente a economia industrial ga~cha possui 

~m car~ter subsidi~rio no cen~rio nacional. O segundd trata das 

caracter{sticas histdricas da atuaçio política dos industriais 

ga~chos. Para demonstrar tais caracter{st icasr consideramos 

necessário trabalhar com o recurso da compara~~o" Nesse sentidor 

o cap{tulo ~estruturado procurando salientar quer sob variadas 

quest~esv a atua~io pol(tica do empresariado rio-grandense possui 

um car~ter secundário ou perif~rico relativamente ao do centro do 

pa(s. Tratamosr em ~ltima an~liser de construir um racioc{nio que 

nos remeta ~ relaçio entre esses dois elementos importantes: a 

condi~io secund~ria da economia industrial ga~cha no cen~rio 

nacional e 7 historicamenter a sua atuaçio pol{tica. (6). 

A segunda parte do trabalhar refere-se~ primeira etapa da 

à an~l ise do pensamento pol {tico dos 

industriais no per{odo da Nova Rep~blica" Neste casar al~m de 

identificar os principais temas sobre os quais os atores em ques-

t~o detém sua aten~ior tratamos de classificar seus posicionamen-

tos como sendo capazes de evidenciar fragilidade ou firmeza pol r-

(6) Devido~ escassez de estudos sobre a atua~âo pol{tica dos in
dustriais ga~chosr os estudos de Denise Gr6s (1987r 1989 E 

1990) ganham particular importincia nesta parte do trabalhoM 
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Essa análise foi realizada com base nas posturas empresa

riais diante de dois tipos de quest~es - as de imbito nacional e 

as estaduais- o que determinou a divis~o desta parte do trabalho 

em dois cap(tulos" AssimT o primeiror cap(tulo 3r trata dos temas 

nacionais sobre os quais os industriais posicionam-ser e o se-

guinter cap(tulo 4r aborda quest~es estaduais ou regionais" 

A terceira parte do trabalhar segunda parte da pesquisa em

p(ricar corresponde ~ an~l ise da atuaçio pol(t ica empresarial do 

ponto de vista de sua capacidade de articula~io política" Avalia-

mosr atravis de um estudo de casor a transforma~io de uma demanda 

em pol{tica estatal" Essa parte t dividida em trªs cap(tulos. O 

primeiror cap(tulo 5r trata de quest~es amplasr mas fundamentais 

na constru~io da an~lise" Primeiramente ressaltamos quest3es de 

car~ter metodoldgico sobre a an~lise dessa transforma~io. Em se

guidar pela demanda referir-se ~ ~rea petroqu{mica, tratamos de 

esclarecer aspectos. sobre a estrutura e funcionamento deste tipo 

de produ~io industrial" Por fim, abordamos o desenvolvimento his

tcirico da ind~stria petroqu{mica no Brasi1 7 bem como suas princi

p~is implica~~es" 

No cáp{tulo 6r avaliamos o processo de implanta~io do Pdlo 

Petroqu{mico do Sul" Sio considerados entio a tomada de decisio 

sobre a implanta~io7 as expectativas geradas e aquilo quer at~ 

1985, havia sido concretizado" 

O s~timo e ~ltimo cap{tulo deste estudar analisa o processo 

de rela~~es criado em torno da articula~io pela amplia~io do P61o 

em per{odo recente" Tratamos da problemat izaçâo social do temar 

das oposi~~es, dos segmentos que det~m maior poder na 



Em Jltima análise, procuramos avaliar em que medida a 

aprovaç~o oficial ou nio firmeza na atua-

~io polftica dos industriais da FIERGS. 

Pot,. ·F i m,. ~:-~1<:\bOt'"amo:::. <:i.~:; c:onsiciE~t··<:\<;:rít:·s fin:c:·{is cle~:.tE: t:·~~tuclo,. 

onde ressaltamos os resultados obtidos do ponto de vista dos ob-

jetivos iniciais. De outra parte7 salientamos limites do trabalho 

os quais se tornaram evidentes na sua prdpria c:onstruçio" 

O F R G 8 
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PARTE 1 - ASPECTOS HISTóRICOS 



CAPiTULO 1 - A ECONOMIA INDUSTRIAL GA~CHA NO CEN~RIO NACIONAL 

- INTRODUC~O 

O objetivo deste cap{tulo ~reunir elementos hist6ricos que 

demonstram o car~ter subsidi~rio da economia industrial ga~cha no 

cen~rio nacional. 

~ importante frisar que o estudo de uma economia regional 

nio pode ser feito independente do contexto nacional no qual est~ 

inserida. Muito menos quando se quer demonstrar sua condi~~o de 

subsicti~ria relativamente a outras regi~es do país. Assimy enten-

demos que a forma de desenvolvimento do setor industr~al ga~cho 

encontra explicaçio no processo de articula~io entre as especifi-

cidades da regiio e o desenvolvimento capitalista em n(vel nacio-

nal" Neste sentidoy a situa~io de economia subsidi~ria tem carac-

terizado historicamente a economia ga~cha. Ou sejay tal peculia-

r idade preponde~a tanto no per{odo em que a agropecu~ria const i-

tu{a-se na principal atividade local, como quando a ind~stria ad-

quiriu tal posi~io" 

No século XVIIIY o fundamento econBmico b~sico da regiio 

ga~cha era o gado destinado ao centro econ8mico colonial. Os tro-

peiros e contrabandistas forneciam, para a regi~o de Minas Ge-

raisy o gado para corte e para transporte. No final do séculoy 



contudo, a regiio da mineraçio sofreu decad&ncia econ8mica. mas o 

sul n~o saiu prejudicado" Dois novos produtos dinamizavam sua 

econ3mia~ o trigo e o charque" A vinda de casais a~orianos permi-

ti u que:·). em 1780. o trigo representasse um importante produto na 

e c on om i a 1 o c<:\ 1 .. O charquer na mesma ~poca. foi o produto que ge-

rou riqueza e permitiu a introdu~io do escravo. em grande escalar 

no Rio Grande do Sul" 

No per{odo pds-independinciar a economia nacional foi mar

cada pela ascensio do café como primeiro produto para exporta~io" 

O sul do pa(s colaborava. entio. produzindo charque para o centro 

econ8mico cafeeiro. 

mia C€·~ntr·c:t1. 

at~ 1860. quando iniciou uma crise na econo-

Com a expansio capitalista em n(vel mundial e o advento da 

imigra~io (alemi a partir de 1824 e italiana iniciando em 1875). 

desenvolveu-se a agricultura colonial rio-grandense. Iniciado por 

volta de 1840/70, o desempenho deste tipo de produ~ffo expande-se 

a ponto de viabilizar exporta~~es para o centro do pais. A produ-

que tinha uma participa~io subsidi~ria na economia 

cafeeira, exportando produtos prim~rios para o centro do pa{s. 

contribu(a para o processo de acumula~io de capital nessa regiio .. 

~ interessante observar que na regiio ga~cha o grande bene

fici~rio da crescente atividade colonial nio era o produtor agr{

cola. mas sim o comerciante. Era este que. atravis da atividade 

de abastecimento do mercado do centro do pa{s. acumulava capital. 

Con fo1,. nH.~ Si n ~J E~,,. (1974). essa produ~io de riqueza~ via integra~io 

ao mercado nacional. permitiu a importa~ffo de bens e. com isso. 

desestimulou a produ~io artesanal na regiio (p"168). 



No per(odo posteriorr ainda no siculo XIXr nasceram as pri-

meiras manufaturas locais, num processo de subst ituiçio de impor-

taç~es" De acordo com Sandra Pesaventor 

uCom relaçio ao processo de industrializaçio, 
o Rio Grande do Sul apresentava determinadas 
condiç~es estruturais que lhe permitiam uma 
arrancada inicial n~o muito diversa da que 
ocorria entâo em Sâo Paulo" A atividade dos 
comerciantes de origem imigrante permitia uma 
razo~vel acumulaç~o de capital; formara-se um 
mercado regional para manufaturados na zona 
colonial e nos centros urbanos; a agropecu~ria 
fornecia mat~ria-prima e a m~o-de-obra 
imigrante que deixava a lavoura colonial em 
demanda das cidades era da melhor qualidade"a 
(PESAVENTO, 1984, Pu 75) 

Na década de 90, houve o primeiro surto in~ustrial ga~cho, 

que se fundamentou na produçio de conservas, t ,.. t . 
E~ >~ f::· I ~; r banha, 

vinho, cerveja e calçados. De acordo com Singer (1974, Pu 173), 

i nclust r i<:\ 1, q•.H~ invade a regiio de Porto Alegre, ~oi 

resultado da abuliçio da escravatura, da imigraçffo em massa de 

europeus, de tarifas protecionistas e de facilidades de crédito, 

que objetivaram favorecer ex-donos de escravos" Este foi um pe-

r{odo ele desenvolvimento industrial em todo o pa(s. 

Entre 1907 e 1910, industrial paulista cresceu 

500%, enquanto a ind~stria ga~cha aumentou 115% <SINGER, 1974, p .. 

180). Isso se explica pela ocorr~ncia de um processo de substi-

tu i ç:ã() por 

lizou predominantement€ por produtos de São Paulo e do Rio de Ja-

neiro e em propor~ão mais reduzida, por produtos da ind~stria do 

Pl'' ÓPI" i (J E~::.t: adon <BINGEI~, 1<?74., p .. 1B0)" Ainda assim, nesse pe-

r{odo, ocorreu o segundo surto industrial ga~cho, atrav~s da im-
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plantaçio de novas f~bricas, diversificaçâo da produçio e também 

Vale dos Sinosr Caxias, 

Pelotasr Rio Grande) dessa produçio" 

uA ind~stria ocupava uma posiçâo subordinada 
num estado agropastoril. Aqui a pecu~ria nao 
desempenhou, tal como o café no centro do 
pa{sr o papel de mecanismo gerador de capitais 
que pudessem ser transferidos para o setor in
dustrial num processo de diversificaçio da~ 
economiauu CPESAVENTO, 1984, p" 76) 

Durante a d~cada de 30, com a crise no com~rcio internacio-

nal (que estimulou a produçâo industrial de subst ituiçio de im-

portaç~es de bens de consumo nio duráveis) e com o processo de 

unificaçâo pol{tica e econ8mica vivida pela naçio brasileira, 

tornou-se poss(vel a integraçio e concorrência industrial entre 

mercados regionais" Isso fez com que algumas regiSes vivessem uma 

situaçâo de desvantagem em rela~io a outras" A ind~stria de Sio 

Paulo, por exemplo, estava em situa~io vantajosa" 

Conforme Bandeirar 

nAs causas dessa vantagem de ind~stria pau
lista, deve-se ressaltar, estiveram basica
mente ligadas a processos intr(nsecos ao fUn
cionamento de uma economia capitalista como é 
o caso de concorrência entre diferentes capi
tais de um mesmo ramo de produ~io, na qual os 
mais eficientes sobrepujam seus competidores
nio podendo a mesma ser entendida como sendor 
t~m I.Í 1 t Í·nH:' <:un\ 1 i St .. 7 I" e~;ul t: <:ui o d <:\ e> c: o r r· Ê·n c: i a dE· 
favorecimentos pol(ticos ou de favores simila
res"u <BANDEIRA, 1988r p. 37) 

no in(cio do processo de industrializa~io, Sio 

Paulor devido ~economia cafeeira7 detinha posi~io privilegiada 
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çio sd fez confirmar essa preponderincia, fato que teve efeitos 

i ncfut or·<:-~s óbvios p~·='''·a C) C&""<~~:;c i m<·::-nt o elo~:; d<~ma i s s<~Etm<~nt os ela <·:·~co···· 

nomia 1oca1u <BANDEIRAr 1988r p. 22>. Assim, em 1939, S~o Paulo 

era responsável por 31,1% do Produto Interno do pa(s, enquanto 

que o Rio Grande do Sul ocupava o terceiro lugar com 10,33% 

<tabela 1). Outra importante diferença entre essas economias está 

no fato de que S~o Paulo contrubu(a com alto percentual, nio sd 

p <:\I'" a p ,,. ocluç: ~;{o industrial, mas também para o setor terci·ário. O 

Rio Grande do Sul participava do contexto da produ,io nacional, 

principalmente através de produtos do setor primário" 

Durante a década de 40, Sio Paulo continuou a aumentar sua 

participa~io nos trªs setores da economia, porém com maior inten-

sidade no setor secundário, o qual em 1939 detinha 36,37% do to-

tal nacional e, em 1949, passou para 47,86%u Nesse per(odo, a 

produ~io industrial ga~cha diminuiu de 8,67% para 8% <tabelas 1 e 

2) .. 

Depois de 1930, com a integra,io pol{tica nacional, o Rio 

Grande do Sul nmergulhoun numa crise econ8mica que deve ser atri-

bu(da ao tipo de produ~io capitalista praticado no sul, distinto 

do centro paulista. Ou seja, devido ~s suas particularidades his-

tdricas, o Rio Grande do Sul apontava para um desenvolvimento ca-

pitalista de forma nio concentrada (com produ~io diversificada e 

(1) A partir da segunda metade do século passado, criou-se na
quela regiio, atrav~s da expansio cafeeira, um mercado de 
consumo E de trabalho (formado por imisrantes), bem como 
certa infra-estrutura de transportes, comunicaçges e energia" 
Assim, a disponibilidade de capital gerada pela produ,io do 
café foi fundamental para o financiamento da nascente indds
t:t'" ia paulista. 



TABELA 1 

PorticipoçOo percentual das reoióes e estados, por setores, no 

renda interna do Bras i I - 1939 

REGIÕES E ESTADOS AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA SERVIÇOS TOTAL 

Norte 

Rondônia 

Acre 

Amazonas 

Roraima 

Pará 

Amapá 

Nordeste 

MaranhOo 

Piauí 

Ceará 

Rio Grande do Norte 

Paraíba 

Pernambuco 

A lagoas 

Sergipe 

Bahia 

Sudeste 

Minas Gerais 

Espi rito Santo 

Rio .de Janeiro 

Soo Paulo 

Sul 

Paraná 

Santa Catarina 

Rio Grande do Sul 

Centro-Oeste 

Mato Grosso do Sul 

Mato Grosso 

Goiás 

Distrito Federal 

TOTAL 

3, 28 

l ,56 

1 , 7 1 

23,03 

2,47 

1 '76 

3,1 7 

1 ' 1 3 

1 '98 

4,49 

1 ' 1 7 
0,77 

6,04 

4 7 ,o 1 

1 5' 28 

2,23 

4,77 

24,72 

2211 7 

4,91 

3,67 

1 3,58 

4,49 

l ,59 

2,89 

100,00 

2,33 

0,96 

1 ,36 

l 2,08 

o, 72 

0,27 

0,94 

0,48 

0,90 

4,65 

1 ,04 

0,57 

2,49 

71173 

8,04 

0,38 

26193 

36,37 

1 2,85 

2,14 

2,03 

8,67 

0198 

0,62 

0,36 

100,00 

2,44 

0,88 

1 '55 

14,97 

o, 76 

0,58 

1 191 

0,72 

1, 1 3 

4,2 7 

o, 70 

0,57 

4,28 

68,35 

8, 33 

0,95 

26,39 

32,66 

12,94 

2,1 e 
1, ~o 

9,16 

1 J 28 

0,71 

0,56 

100,00 

2,66 

1 ,09 

1 15 6 

16,72 

1 J 24 

0,86 

2,09 

O, 79 

1 '33 

4,40 

0,90 

0,63 

4,45 

62,90 

1 o, 26 

1 '21 
20,33 

3 1, 1 o 
15,55 

2, 95 

2, 27 

1 o, 33 

2' 1 4 

0,95 

1 '1 9 

100,00 

Noto : A soma das parcelas pode diferir de 100 °/o devido a orrendondamentos. 

Fonte: Centro de Contos Nacionais da FG V. 
in: Bandeira, 7 988, p. 79. 



TABELA 2 

ParticipaçOo percentua I das regiões e estados, por setores, na 
renda interna do Brasil - 1949 

REGIÕES E EST/'~DOS ACROPECU4F-<IA INDlJSTRIA SERVIÇOS TOTAL 

Norte 

Rondõnia 

Acre 

Amazonas 

Roro1ma 

Pará 

·Amapá 

NC1u1es te 

Maranhóo 

Ptauí 

Ceará 

Rio Gronlie do Norte 

Paraíba 

Alagoas 

Sergipe 

Bnh•a 

Sudeste 

M mas Ger01s 

Espírito Son f o 

Rto de Janeiro 

Sóo Paulo 

Sul 

Paraná 

Santa Co1orina 

Rio Grande do Sul 

Centro-Oeste 

Moto Grosso do Sul 

Mato Grosso 

Goiás 

Distrito Federal 

TOTAL 

1 ,68 

1 ,02 

0,66 

9,25 

0,99 

0,71 

2,85 

1, 44 

2,42 

3,50 

1, 34 

o, 75 

5,22 

54,71 

1 7, 34 

2,44 

4,89 

30,03 

2 1 , 1 3 

6, 75 

3,93 

1 o, 44 

3,20 

1 ,44 

1 , 76 

100,00 

0,89 

0,26 

0,63 

9, 70 

0,31 

0,07 

0,65 

0,46 

0,90 

4,35 

o, 81 

0,50 

1 '6 1 

75,22 

6,89 

0,50 

1 9,96 

4 7,86 

1 3,41 

2,75 

2,66 

8,00 

o, 74 

0,37 

0,37 

100,00 

2,03 

0,82 

1 , 2 1 

1 2,9 5 

0,68 

o, 41 

1 '59 

o, 71 

0,93 

3,66 

0,66 

0,50 

3,75 

70,79 

8,31 

1 ,00 

26,73 

34,73 

1 2,86 

3,1 o 
1 '7 7 

7,98 

1 ,35 

0,65 

0,69 

100,00 

1 ,69 

o, 75 

0,94 

1 3, 90 

0,68 

0,41 

1, 72 

0,85 

1, 32 

3, 77 

0,88 

0,56 f 

3,67 

67152 

1 0,38 

1, 27 

1 9,48 

36,37 

1 5, 1 7 

3,99 

2, 53 

8,64 

l '70 

0,80 

0,90 

100,00 

Nota : A somo das parcelas pode diferir de 100 °/o devido a orrendondomentos. 
Fonte: Centro de Contas Nacionais da FG V. 
in: Bandeira, 1988, p. 80. 



acumula~io menos concentrada do que S~o Paulo)" Com a unificaçior 

a regi~o teve de reorganizar-se internamente e na sua rela~~o com 

a economia nacional. 

Com f.·:· f c·:·~ i t: o r at~ meados dos anos 50r o desenvolvimento in-

dustrial no Brasil efetivou-se através do.processo de substitui-

importaç~es de bens de consumo n~o dur~veis" Contudor en-

!56 O p a Í S V i Vff:U no ~::.c·~u PJ''OC:<·~~;so de i.n···· 

I t . 1 . ,., 
C 1..\ S t" I a. I :~~<:'tÇ: (:'tO" Atrav~s de um projeto governamental 

tas do Governo Jucelino Kubitschek>r o qual destinava grande 

parte do capital a ser investido para a regi~o de Sio Paulor o 

hiator entre a economia ga~cha e a do centro do pa{sr aumentou" 

a concorrincia continuou desfavorecendo o Rio Grand~ do 

Su 1" 

Nesse momento7 nio ~ mais o setor agro-exportador o respon-

s~vel pela transferência de excedente para ind~stria do pa(s. O 

financiamento externo e o capital produtivo internacronal tomam 

importante posi~io no rumo do desenvolvimento capitalista brasi-

leiro para sua fase monopolista" 

No Rio Grande do Sulr 

vem conseqUinciar instalaram-sey de um lador 
uma fra~io do setor produtivo de bens de capi
tal que se constituiu um dos elementos do prd
prio eixo da acumula~io nacional <como é o 
caso dos ramos industriais fornecedores de rui
quinas e implementes agr(colas ~ agricultura>r 
de outror uma fra~~o do setor de bens interme
di~rios7 que se articulou ao n~cleo hegem8nico 
da economia brasileiran <L&PISY 1987, p. 83). 
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I") .f I I • _e acor~o com _apts, nessa Rio Grande do Sul mant~m-

se como supridor do mercado interno brasileiro, atrav~s da 

exporta~io de produtos agr(colas, ao mesmo tempo em que, com a 

produ~io de bens intermedi~riosy integrada~ ind~stria do centro 

reafirma sua posiçio de economia subsidi~ria" Agora, a 

economia subsidiiria rio-grandense nio se define apenas a partir 

da agropecuária, mas tamb~m da ind~stria. 

~ importante salientar que, de acordo com Bandeira (1988), 

desenvolveu-se ao longo do tempo, mas principalmente entre o fi-

nal dos anos 50 e in(cio dos 60, uma visio pessimista na 1 itera-

tura econ8mica ga~cha quanto ~ sua situa~ia" Tal percep~io ~ ex-

plicada, segundo o autor, por dois motivos: primeiro, pela con-

centraçio de investimentos multinacionais na regiio de Sio Paulo, 

atrav~s da implantaçio de ind~strias substituidoras de impor-

ta~~es de bens de consumo dur~veis~ segundo, porque o Plano de 

Metas, que objetivava viabilizar a aceleraçio do crescimento eco-

n8mico, investindo e~ infra-estrutura e na produçio de insumos e 

bens intermedi~rios, destinou nparcela {nfima de seus benef(ciosn 

ao Rio Grande do Sul <BANDEIRA, 1988, p. 62)8 

E~etivamente, ao longo dos anos 60, a taxa de crescimento 

industrial ga~cha foi inferior ~ m~dia nacionaly embora lenta-

mente tenha-se reduzido a diferença de quotas de participa~io en-

tre os setores prim~rio e secund~rio da produ~io daquela regiio" 

O setor prim~rio, entretanto mantinha-se como respons~vel maior" 

Porém, a partir de 68, quando inicia uma ~ase de crescimento 

econ6mico em n(vel nacionaly a literatura econ8mica ga~cha deixa 

de insistir na tese de decl(nio relativo da economia local" Como 
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todo o Rio Grande do Sul expandiu-se no per{odo do 

chamado No entantor essa fase da produçio 

nacionalr financiada pelo capital internacionalr começou a retro-

ceder a partir de 73r devido~ baixa liquidez no mercado finan-

ceiro internacionalr provocada pela alta nos pre~os do petrdleo" 

Assimr na segunda fase da década de 70, desenvolveram-se 

dois processos importantes, relativo ~ produçâo industrial no 

pa{s e no Rio Grande do Sul. 

O primeiro diz respeito~ reversio da tendência histdrica de 

concentraçio regional da produçio industrial" A parcela de Sio 

Paulo na produçio do setor secund~rio, que em 70 era de 55,32%r 

cai, em 80, para 5f,94% <tabela 3). Essa queda~ atribu{da prin-

cipalmente ~ melhoria nas condiç5es de infra-estrutura em 
, 
areas 

periféricas do pa{s; ao investimento estatal no setor produtivo e 

~ concessio de incentivos fiscais a essas mesmas ~r~as <Zona 

Franca de Manaus, Pdlos Petroqu{micos na Bahia e Rio Grande do 

Sul, etc.). Ainda contrlbu{ram na forma~io de uma tendência~ 

desconcentra~io, as deseconomias que o grande centro industrial 

produziu (escassez de terrenos para ~reas industriais, aumento de 

custo de mio-de-obra, dif{cil acesso ~s unidades produtivas, 

O segundo processo importante ocorreu no interior da econo-

mia ga~cha, ou seja, o setor industrial conseguiu suplantar o se-

tor agropecu~rio quanto~ percentagem no total da produ~io regio-

nal. Em 70, a rela~io era de 23,21% para o setor agropecu~rio e 

22,40% para o industrial, enquanto, que em 75, a relaçio mudou 



TABELA 3 

ParticipoçOo percentud dos estados no total do valor do produçoo industrial do País, 
por oênero e orupos de :oêneros - 1970·1980 

GtNERO ,. E GRUPOS 
DE Gt.NEROS 

E,.,traç4o de minerait 
Grupo I 

Mobiliário 
Produtos formoc•uticot 
Perfumaria 
Tbtil 
Vestuário 
Produtos mÍtl'\entares 
Bebidos 
Fumo 
Editorial e QrÔfico 

Grupo II 
Metolúroica 
Minerais nOo-metolicos 
Madeira 
Papel 
Borracha 
Couros 
Química 
Moterias Plásticos 

Grupo m 
MtcOnico 
Material elétrico 
Material de transporte 
Diversas 

TOTAL 

GtNERO .E GRüPOS 
DE GENEROS. 

Elltroç~o de minerais 
Grupo 1 

Mobiliário 
Produto1 farmacêuticos 
Perfumaria 
T.~ttil 
Vestuário 
Produtos alimentares 
Bebidas 
Fumo· 
Editorial e orófica 

Grupo .n. 
Me.totúrgico 
Minerais nOo·metâlicos 
Madeira 
Papel 
Borracha 
Couros 
Química 
Mot4rias Plásticos 

Grupo m 
Mec~nica 
Material elitrico 
Material de tranSpOrte 
Diversas 

TOTAL 

SÂO PAULO 

19 70 19 80 

7, 55 
50,76 
53,55 
66,19 
64,04 
61,94, 
~8,64 
42,84 
43,22 
30,62 
53,31 

. 50,68 
49,20 
49,77 
18,54 
65,78 
82,39 
29,64 
49,98 
66,78 
77,36 
69,46 
7:8,42 
S4,26 
66,77 

55,32 

3,51 
45,20 
46,39 
65,1 2 
68,87 
51,92 
46,55 
40,00 
34,46 
1 6,54 
50,04 
49,19 
51,52 
39,37 
1 8, 70 
56,21 
78,22 
28,1 o 
48,99 
60,53 
69,07 
68,25 
66,51 
74,83 
59,66 

5 1,94 

RIO GRANDE DO SUL 

1970 1980 

2,31 
8126 
7,92 
0,97 
2, 79 
2,25 

14,5 2 
10,49 
1 5,68 
1 a, 1 1 

4,42 
6,40 
4175 
3,85 

10,37 
3,33 
3,1 5 

35,42 
8,51 
2,1 6 
4,1 8 
5,86 
4,48 
2, 71 
4,90 

1,62, 
9,99 

14,1 6 
2,00 
3,28 
2158 

17,53 
1 1,03 
18,56 
32,28 

4,40 
6,68 
4,52 
3, 79 
8,07 
4,47 
6,76 

38,92 
8,39 
4,65 
4,55 
7,09 
3,04 
3,4 1 
3,68 

7,, 2 

RIO DE JANE IR() 

1970 1980 

4,76 
14,1 7 
15,14 
28,27 
23,41 
10,42 
14,69 
1 O, 78 
18,75 
25,28 
29,05 
17,54 
19,45 
13,63 

3,96 
12,75 

5,2 7 
12,92 
22,71 
1 9, 1 1 
11,9!5 
14,33 
1 1,04 

9,77 
17,39 

14,78 

1,99 
9,67 
7,01 

28,15 
1 5, 78 

7, 70 
1 0,67 

6,72 
1 2,1 7 

2,04 
28,20 
1 1,88 
14,84 

9,95 
1,72 
7,78 
4,21 
8,54 

1 2,52 
1 1,93 

9,29 
7,70 
6,88 

1 1 ,00 
1 3,38 

1 0,48 

DEMAIS ESTADOS 

1970 1980 

56,89 
20113 
17,48 

3,89 
8185 

, 9,35 
9120 

26,58 
18,87 
18,85 

9,29 
14,75 
5,13 

20167 
64115 
15,30 

7,76 
15,03 
14159 
11,38 

4120 
5,92 
4122 
2,34 
7,58 

, 5,64 

64,42 
27134 
26183 

3,19 
10191 
30,07 
20,61 
32,24 
27,88 
33,70 
1 3102 
21188 

8,72 
30,63 
68,83 
26170 

8,86 
1 8,43 
24,90 
21,1 3 
1 1169 
, 0,49 
20,34 

4,64 
1 8,84 

,21179 

MINAS GERAIS 

1970 1980 

28,46 
6,65 
5,88 
0,66 
0,89 
6,01 
2,93 
9,29 
3,45 
7,1 2 
3,90 

1 0,61 
21,45 
l 2,07 

2194 
2.,82 
1140 
6,96 
4,18 
0,55 
2,28 
4,41 
1 181 
0,87 
3,33 

7,55 

26,43 
7178 
5,59 
1 152 
1,14 
7,7 1 
4161 
9,99 
6,90 

15,42 
4,32·. 

10,34 
20,37 
16,23 

2,66 
4,72 
1 ,93 
5198 
5,1 7 
, ,74 
5,37 
6144 
3,20 
6109 
4,41 

8,65 

TOTAL 00 PAÍS 

1970 1980 

100,00 
100;00 
100100 
100,00 
100,00 
100100 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100100 
100,00 
100100 
100,00 
100,00 
100,00 
l 00,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100100 
100100 
100,00 
100,00 

100,00 

100,00 
100,00 
100,00. 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,0ó 
100,00 
100,00 
.100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

1~0,00 

Fonte: CENSO INDUSTRIAL 1970: Brasil e Estados ( 1974). Rio de Janeiro, IBGE . 
CENSO INDUSTRIAL 1980: Brasil e Estados ( 1984). Rio de Janeiro, IBGE. 

in: Bondeiro e Grundling, 7 988, p. 50. 



para 20,44% e 27,64%, respectivamente <tabelas 4 P 5)" Com 

e~eito, houve ao mesmo tempo uma desacelera~io na expansio da 

produ~âo agropecu~ria local e um lento crescimento da produçgo 

industriala Rela~io esta que se mant~m até, pelo menos, o in{cio 

do decinio seguinte" 

Do ponto de vista do desempenho das regiges quanto ~ produ-

~io industrial é importante observar que: 

uentre 1970 F 1980, quando a expansio da 
ind~stria paulista foi amplamente superada 
pela de outras regi8es fazendo com que ocor
resse uma acentuada desconcentra~io geogr~fica 
do parque manufatureiro do pa{s, o desempenho 
da ind~stria ga~cha foi superior ao da média 
nacional" No entanto, nesse mesmo per(odo o 
crescimento ga~cho excedeu apenas o de Sio 
Paulo e do Rio de Janeiro dentre os estados de 
maior importincia no tocante~ ind~stria" Con
tinuou a ser menor do que o de Minas Gerais, 
Pat'"<":\n<i <~Santa Catat'"ina .. F<Ji inferi<)l,.,. tamb€m,. 
ao de algumas ireas que tinham menor expressio 
nas décadas anteriores, como~ o caso da Bahia 
e do Amazonas.u <BANDEIRA, 1988,. p. 71) 

Efetivamente,. nio é dif{cil entender o decl{nio de Sio Paulo 

em termos relativos, uma vez que, como J~ dissemos, o grande 

centr·o indu~:;.tr· ial, c on fot'" me ~;e t-\mp 1 i a,. t (7.-nde 

dificuldades para si mesmo" No entanto, as razBes que determinam 

a posi~âo rio-grandense como inferior ~quelas de outros estados 

da federa~io nio ~muito clara. Nesse sentido, parece razoivel a 

explica~io de que o desempenho da Bahia e Amazonas ocorreu devido 

~s polfticas governamentais, que favoreceram aquelas regi~es. Os 



TABELA 4 

Participação percentual dos setores no Pl Bcf dos reoi6es e 
dos estados do Brasil - 1 970 

REGIOES E ESTADOS 

Norte 

Rondônia 

Acre 

Amazonas 

R ora& ma 

Pará 

Amapá 

Nordeste 

MaranhOo 

Piauí 

Ceará 

Rio Grande do Norte 

Paraíba 

Pernambuco 

Alagoas 

Sergipe 

Bahia 

Sudeste 

Minas Gerais 

Espírito Santo 

Rio de Janeiro 

SOo Paulo 

Sul 

Paraná 

Santo Cata ri na 

Rio Grande do S ui 

Centro-Oeste 

Mato Grosso do Sul 

Moto Grosso 

Goiás 

Oist ri to Federa I 

TOTAL 

ACROPECUÁR I A 

23,55 

21 '56 

40,99 

23,83 

34,63 

22,78 

8,15 

22,35 

43,20 

31,69 

1 8, 99 

1 8, 72 

26,79 

1 4, 1 7 

28,57 

21,33 

23,15 

6,54 

1 7' 95 

20,76 

1 '82 

5,72 

25,07 

27,96 

25,18 

23,21 

24,00 

36,53 

34,66 

0,38 
1 2, 53 

INDÚSTRIA 

1 5, 13 

1 2 '74 

2,88 

1 5,48 

3,85 

1 2, 41 

58,88 

1 8, 34 

8,41 

6,95 

16,60 

16,72 

1 4, 7 7 

21 '89 

1 6,85 

25,57 

19,88 

36,95 

25,40 

1 3, 1 4 

28,04 

43,85 

21,90 

1 6, 8 8 

30,49 

22,40 

6,99 

8,93 

9,20 

2,66 

30,62 

SERVIÇOS 

6 1 , 31 

6 5,69 

56, 1 1 

60,68 

61 '51 

64,79 

32,95 

59,29 

48 ·' 3 7 
6 1, 35 

64,40 

64,55 

58,43 

6 3,92 

54,56 

53,09 

56,95 

5 6,50 

56,63 

66,08 

70,1 3 

50,42 

53, o 1 

55', 4 

44,32 

54,37 

69,00 

54,52 

56,1 2 

96,94 

56,83 

TOTAL 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

l 00,00 

l 00,00 

100,00 .. 

100,00 

100,00 

100,00 

l 00,00 

100,00 

1.00, 00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 
100,00 

, 00,00 

100,00 

Noto : A soma das parcelas pode diferir de 100 °/o Çevido a orrenç!ondamentos. 
Fonte: Departamento de Contos Nacionais da Fundaçoo IBGE. 
in: Bandeira, l 988, p. 88. 



TABELA 5 

Participaçoo percentual dos setores no PIBcf das reoiOes e 
dos estados do Brasil - 1 975 

REGIOES E ESTADOS ACROPECUARIA 

Norte 2 1, 7 6 

Rondónta 2 7, 1 4 

Acre 36,63 

Amazonas 16,82 

Rora1ma 32,87 

Pará 23,53 

Amapá 1 5, 53 

Nordeste 2 1, 64 

Maranh~o 4 2, 57 

P1auí 30,93 

Ceará 21,25 

Rio Grande do Norte 2 1 , 2 6 

Paraíba 2 8, 55 

Per nornbuco 1 2, 8 3 

Alagoas 27,52 

SP.rgtpe 17,99 

Buhto 2 1, 1 4 

Sudeste 6, 1 7 

Mmas Gerots 1 7, 6 8 

Espírito Santo 20,48 

R1o de Janeiro 1, 79 

Sóo Paulo \ 4, 9 7 

Sul 24,64 

Paraná 3 1 , 1 2 

Santa Catarina. 22, 02 

Rio Grande do Sul 20, 44 

Cen1ro-Oes1e 23,93 

Mato Grosso do Sul 36,8 4 

Mato Grosso 2 5, 6 2 

GOIÓS 37,45 

Oi$trtto Federal 00, 4 7 

TOTAL 12,35 

INOÚSTRI.4 

20,04 

1 3, 38 

5, 51 

28,41 

5,46 

1 6, 31 

21,72 

20,94 

8,56 

8, 1 l 

1 8, 58 

22,53 

20,09 

25,78 

1a, o·a 
27,19 

21,76 

37,03 

24,33 

20,07 

26,69 

44,33 

25,88 

1 8, 77 

37,56 

27,64 

8,46 

8, 20 

1 5, 44 

2,53 

1 3, 1 8 

3, '62 

SERVIÇOS 

58, .1 9 

59,46 

57,8 4 

54,75 

61,65 

60,1 4 

62,74 

57,41 

48,85 

60,94 

60,1 6 

56,20 

51,3 5 

61 I 3 7 

54,38 

54,81 

57,08 

56,79 

57' 98 

59,44 

71,50 

50,69 

49,46 

50,10 

40,40 

51' 9 1 

67,59 

54,94 

58,92 

60,00 

86,34 

56,02 

TOTAL 

100,00 

100,00 

100,00 

1 00,00 

100,00 

1 o o, o o· 
100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

1 00,00 

100,00 

1 00,00 

100,00 

100,00 

100,00 

1 00,00 

1 00., 00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

1 00,00 

1 00,00 

1 00,00 

1 00,00 

1 00,00 

100,00 

100,00 

1 00,00 

1 o o, 00 

, 00,00 

Noto . A soma dos parcelas pode difenr de 100 °/o devido a arrendondomentos. 

Fonte: Departamento de Contas Nacionais da Fundaçoo IBGE. 
in : Bandeira, 7 988, p. 89. 



41 

casos de Minas Gerais e Paran~ sio explicados pelo fato de cons-

t ituirem-se em parques industriais mais especializados do que o 

do Rio Grande do Sul, produzindo minera~io e explora~io de reser-

vas florestais, respectivamente" Entretanto, a estrutura indus-

trial ~a~cha esteve historicamente vinculada~ produçffo de bens 

de consumo, e isso a fez competir com o centro hegem8nico" En-

quanto isso, Minas Gerais e Paran~ voltavam a sua produçio mais 

especialmente para bens intermedi~rios, os quais eram demandados 

pela economia do centro do pa{s" Estes fatos proporcionaram cer-

tas vantagens quanto ao desempenho industrial daquelas regi5es 

~rente ao Rio Grande do Sul" 

De qualquer forma, durante os anos 70, a rentabilidade in-

dustrial ga~cha permitiu uma melhor capacidade concorrencial" As-

sim, numa an~lise que se preocupe em distinguir os três grupos 

que comp3em a produçio industrial, podemos a~irmar que, na d~cada 

de 70, o grupo I (bens de consumo nio dur~veis) teve a taxa de 

crescimento no Rio Grande do Sul superior ~de Sio Paulo" Com re

la~io ao grupo III (bens de capital e de consumo dur~veis), o Rio 

Grande do Sul superou Sio Paulo com pequena margem. E, quanto ao 

grupo II (bens intermedi~rios), o crescimento ga~cho também supe-

rou o paul istap contudo, foi o que teve o menor diferencial 

Bandeira & GrUndl ing (1988, p" 80} consideram que seja pouco 

sustent~vel a tese segundo a qual o Rio Grande do Sulr nos anos 

70, tenderia a especial izar-se na produ~io de bens interme-

di~rios" O reduzido desenvolvimento do grupo II nessa regiio s€~ 



TABELA 6 

Relação entre o crescimen1o do valor da produçOo industrial nos diversos estados 
e o crescimento do valor da produçoo do total da indústria brasileiro , 

por gênero e Qrupos de oêneros - 1 970-80 

GÉNERO E GRUPOS SÃO RIO MINAS RIO DEMAIS 
DE GÊNEROS BRASIL PAULO DE ·GERAIS GRANDE ESTADOS JANEIRO DO SUL 

Extração de minerais 0,8674 0,6329 0,3638 0,8058 0,6059 0,9823 

Grupo I 0,7074 0,6299 0,4828 0,8275 0~8550 0,9606 

Grupo TI 1,2689 1 ,231 6 0,8599 1,2366 l ,3239 1,8829 

Grupo m 1 , 1 586 1,0345 0,9007 2, 7218 1,2607 3,2220 

TOTAL 1 ,0000 0,9390 0,7090 1,1452 1,0640 1 ,3929 

Fonte dos dados brutos : CENSO INDUSTRIAL 1970: Brasil e Estados p974 ~- Rio de Joneira,.IBGE. 
CENSO INDUSTRIAL 1980: Brasil e Estacbs 1984 . Rio de JJneiro, IBGE. 

in: Bandeira e Grundling, 7 988, p. 58. 



ria prova disso. Os autores entendem que, se raciocinarmos em 

termos de especial iza~~o das regiZes quanto aos distintos grupos 

da produçâo industrial, ent~o o Rio Grande do Sul ter-se-ia espe-

cializado na produ~~o de bens de consumo n~o dur~veis durante os 

anos 70. Contudo, os mesmos estudiosos ressalvam que seja apres-

sado concluirmos sobre uma vdivisio regional do trabalhou para a 

ind~stria brasileira; I , . , . ·' a Jase emp1r1ca e, a1naa, 

Além cl i~~sc),. nos anos 80,. verificou-se uma queda na produ~io in-

d u s t: I'" i <!\ 1 d o 9 , ... u p o I ~:~ um c: I'" E ~:; c i m f:: n t o m ~=' i o 1,. d o s g ,,. u p <J ~:; I I <-:~ I I I .. 

Este fato, porém, constituiu-se numa tend&ncia generalizada a 

muitas regi~es brasileiras CRio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 

c~' ,.) <:\o Paulo, Min<:\5 G<~l--a i s) .. 

Quanto aos gineros mais produzidos no Rio Grande do Sul, 

relativamente à produ~io nacional, em 1980, destacam-se os tipos~ 

madeira, mobil i~rio, couro e peles, qu(mica, vestu~rio, cal~ados 

e artefatos de tecidos, produtos aliment{cios, bebi da~; <~ fumo 

<BANDEIRA & GRUNDI...ING, j. 9BB, p .. a;.:?,)" Ent r·<;:·t <:\nt: o, ~i-€·~ c:on~:> i de~r<:\rmos 

os gêneros que participaram com percentual maior no total da pro-

gat.J.c:h<:·\, em B(1,. t:E·~J,.t:·Jrtos Pl'·ocl-uto~; qu(micos;, <:\1 i···· 

nH~nt í c: i ot:;, ele t 
, . 

VC·:~S : IJ(:\1,. I O r metal~rgic:o e mecinico. A partir disso,. 

podemos ver que as ind~strias que comp~em os grupos I e II foram 

aquelas que tiveram maior .destaque <tabela 7)" 

Um elemento importante que caracteriza a produ~~o industrial 

sua produtividade" No per(odo entre 70 e 

80 7 dentre vinte e dois gineros analisados, o Íncl i c:c.;:- elE~ PI,.O" .. 

dutividade baixou em doze deles e ficou acima da média nacional 



TABELA 7 

Porticipaçóo percentual do gênero e grupos de oêneros no total do valor da 

GÉNERO E GRUPOS 
DE G~NEROS 

Extraçóo de minerais 
Grupo I 

Mobiliário 
Produtos farmacêuticos 
Perfumaria 
Têx1il 
Vestuário 
Produtos atim.entares 
Bebidas 
Fumo 
Editorial e gráfica 

Grupo li 
Metalúroica 
Minerais noo-metólicos 
Madeira 
Papel 
Borracha 
Couros 
Química 
Matérias Ptás1icas 

Grupo m 
MecOnica 
Material elétrico 
Material de transporte 
Diversas 

TOTAL 

GÊNERO .E GRUPOS 
DE GENEROS 

ExtraçOo de minerais 
Grupo 1 

Mobiliário 
Produtos farmacêuticos 
Perfumaria 
Têxtil 
Vestuário 
Produtos alimentares 
Bebidas 
Fumo 
Editorial e gráfica 

Grupo n. 
Metalúroica 
Minerais nOo-metálicos 
Madeira 
Papel 
Borracha 
Couros 
Químico 
Matérias Plásticas 

Grupo m 
Mecânico 
Material elétrico 
Material de transporte 
Diversas 

TOTAL 

indústria, por estado 1970·1980 

SÃO PAULO 

19 70 19 80 

0,22 
39,31 

1 I 69 
2,52 
1 ,57 

10,23 
3,52 

1 5 I 39 
l ,44 
0,52 
2,38 

32,68 
1 o, 91 
3,68 
0,75 
2,85 
2,48 
0,34 
9,68 
1 '96 

27,77 
7,03 
6,56 

12,28 
1 ,88 

100,00 

o, 14 
26,37 

1, 2 9 
1, 35 
1 '06 
6,32 
3,40 

10,53 
0,68 
o, 17 
1, 53 

42,87 
13,42 
3' 13 
0,72 
2,86 
2,22 
0,25 

17,92 
2,32 

30,60 
9,83 
6,55 

1 1' 1 3 
3, 08 

100,00 

RIO GRANDE DO SUL 

1970 1980 

0155 
52190 

2107 
0130 
0,56 
3,08 
7,20 

31, 13 
4,34 
2,54 
1,63 

34 I 11 
8,70 
2,35 
3,48 
1 I 1 9 
0,78 
3,42 

13,62 
0,52 

12,42 
4,90 
3,1 o 
3,27 
1,14 

100,00 

0,31 
42,51 

2,88 
0,30 
0136 
2,29 
9,34 

21 I 1 9 
2, 70 
2,43 
0,98 

42,44 
8,60 
2,20 
2,26 
1,66 
1,40 
2,62 

22,38 
1,30 

14,72 
7,44 
2, 18 
3,70 
1 I 38 

100,00 

RIO DE JANEIRO 

1970 1980 

0,52 
41,07 

1, 79 
4,03 
2,16 
6,44 
3,30 

14,49 
2,35 
1, 6 1 
4,87 

42,34 
1 6,1 4 
3,77 
0,60 
2,07 
0,59 
0,56 

16,47 
2,1 o 

16,06 
5,43 
3,45 
5,33 
1, 83 

0,26 
27,97 
0,97 
2,91 
1,20 
4,65 
3,86 
8,77 
1, 20 
0,1 o 
4,27 

51' 35 
1 9' 1 6 

3,93 
0,32 
1,96 
0,59 
0,39 

22,70 
2,27 

20,40 
5,50 
3,36 
8, 1 1 
3,42 

100,00 

DEMAIS ESTADOS 

1970 1980 

5,87 
55,14 

1,96 
0,52 
0,77 

1 1,30 
1,95 

33,78 
2,23 
1,13 
1,47 

33,64 
4,02 
5,41 
9,22 
2,35 
0,82 
0,62 
9,99 
1 I 1 8 
5,33 
2,, 2 
1,25 
1,20 
o, 75 

100100 

4,1 4 
38,03 

1 I 7 8 
o, 15 
0140 
8173 
3,59 

20,24 
1 I 32 
0,83 
0194 

45,47 
5,42 
5, 81 
6' 3 1 
3,25 
0,60 
0,40 

2 1 '7 1 
1 I 93 

12135 
3,60 
4,77 
1164 
2,3 2 

100,00 

MINAS GERAIS 

19 70 1980 

6,08 
37,76 

1 '36 
0,18 
O, 16 
7,27 
1,28 

24,46 
0,84 
0,88 
1 I 28 

50,13 
34,84 
6,55 
0,87 
0,89 
0,31 
0,59 
5,93 
o, 1 2 
6,01 
3,27 
1 ' 1 1 
0,93 
0,68 

100,00 

4,28 
27,28 
0,93 
o, 19 
o t 1 o 
5,64 
2,02 

15,80 
0,82 
0,95 
0,7~ 

54,1 3 
31,87 

7,76 
0,61 
1 ,44 
0,32 
0,33 

1 1 ,3 7 
0,40 

14,29 
5,57 
1,89 
5,44 
1 I 36 

100,00 

TOTAL 00 PAÍS 

1970 1980. 

1, 61 
42,84 

1 '75 
2,1 o 
1, 36 
9,·1 3 
3,32 

, 9,87 
1 ,85 
0,94 
2,47 

35,67 
12,26 
4,09 
2,24 
2,40 
1 I 67 
0164 

10,71 
1 ,62 

19,86 
5,60 
4,62 
8,06 
1 '56 

100,00 

1,40 
30,31 

1 I 45 
1 ,08 
0,80 
6,32 
3179 

13,68 
1 ,03 
0,53 
1 ,5"8 

45,27 
1315 3 
4,1 3 
1, 1 9 
2,65 
l 147 
0148 

19100 
1 '99 

23,01 
7,48 
5 I 1 1 
7, 72 
2,68 

100,00 

Fonte: CENSO INDUSTRIAL 1 970: Brasil e Estados ( 1974). Rio de Janeiro, IBGE . 

CENSO INDUSTRIAL 1980: Brasil e Estados ( 1984). Rio de Janeiro, IBGE. 

in: Bandeira e Grundlina, 1988, p. 57. 
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em apenas quatro. Com issor a hipdtese levantada é de que a capa-

cidade concorrencial da ind0stria ga~cha nesse per(odo tenha se 

<-:·~ s t ~·:\ b e 1 f:~ c: i d o n f\ (J p () ,,. i·:\ 1 t a p 1,. o d u. t i '../ i d (:"\ cl (·:~ r m <·:\ ~::. ~:; i m p o,,. s E.' c: o n ~:; t i .... 

vigente no conjunto da ind~stria nacional <BANDEIRA & GRUDLINGr 

(~ u a n t o ~=' t: a;.~ a d f:.' c r· e s c: i me n t o d <:\ p 1·· o cll.l (j: f:{ o i n cl u ~; t r· i <:\ 1 n ç, ~; <:\nos 

80r verifica-se quer entre 81 e 87r o Rio Grande do Sul teve 

que a de S~o Paulo (18,94%>r e menor que a de Mi-

Mas 7 se compararmos os distintos anosr podemos ver que a produ~io 

industrial no Rio Grande do Sulr relativamente ao resto do pa{sr 

baixou entre os anos 83 P 857 revitalizando-se em 867 para cair 

novamente em 87 (tabela 9). ~ importante verificarmos quer em 86r 

os gineros que compunham os principais segmentos da ind~stria de 

transformaçio no Rio Grande do Sul eram~ alimentar, vestuirio e 

metal~rgico, qu(mico e fumo em ordem decrés-

cente (tabela 10)" 

Portantor pode-se afirmar que a produ~io da ind~stria ga0cha 

teve a sua participa~io no total da produ~io nacional diminu(da 

durante o per(oclo da crescente concentra~io desta atividade em 

B~\o P<:\UlOr ao passo que aumentou durante a reversio dessa ten-

clf.~nc:i<:\ (final dos anos 60). Entre 39 e 707 o crescimento indus-

trial ga~cho superou apenas o cariocar enquanto quer entre 70 e 

80r superou o paul istar cariocar e a média nacionalr fic<:\nclo 

t I J M. a ,,.a~~. u<-::· 1 n<·:\~:; Bant: a C<:\t ar in<·:\ .. 



TABELA 8 

Crescimen1o do indústria, segundo os índices do r;roduçOo ind~sfriol do FundaçOo IBGE, 
em alguns estados e regiões e no Brasil - 1981-87 

ESTAOOS, R~GIÕES, 1981 1982 
E PAIS 

1983 1984 1985 1986 1987 

Rio Grande do Sul .100,00 ·109, 16 104,24 107,59 108,86 121,05 120,05 

São Paulo 100,00 98,83 92,45 98,84 107,52 11 8,65 118,94 

Minas Gerais 100,00 1 o 3, 97 98,56 109,58' 1, 8,07 122,69 124,86 

Rio de Janeiro 100,00 104,43 93,18 94,34 100,41 11 5,47 115,60 

Regióo Nordeste 100,00 104,1 4 101,79 105,03 11 5,1 1 t21,46 125,86 

Região Sul 100,00 97,97 94,57 101,42 108,07 120,62 121,72 

Brasil 100,00 99,81 94,41 101,03 109,57 1 2 1,56 122,65 

Fonte: Fundação IBGE. 

in: Bandeira, 7 988, p. 109. 



TABELA 9 

Taxas de crescimento da indüstria, segundo os índices da produçOo industrial 

da Fundação IBGE, em al~uns estados e regiões e no Brasil-1981·87- {0/o) 

ESTADOS, REGIÕES, 
E PAÍS 

Rio Grande do Sul 

São Paulo 

Minas Gerais· 

Rio de Janeiro 

Região Nordeste 

Região Sul 

Brasil 

1981-82 

9,16 

- 1 116 

3197 

4,43 

4,14 

-2,02 

-0,1 8 

Fonte: Fundacão IBGE . 

in: Bandeira, 7 988, p. 1 7 O. 

1982-83 

-4,49 

-6144 

-5,1 9 

-10,76 

-2,24 

-3,46 

-5,40 

1983-84 

3,21 

6,91 

1 1 , 1 8 

1 ,25 

3,18 

7125 

7,02 

1984-85 

1 1 18 

8,78 

7,75 

6,43 

9,60 

6,55 

8,45 

1985-86 

1 1 ,20 

1 0,35 

3, 91 

1 5,00 

5, 51 

1 1, 6 2 

l 0,94 

1986-87 

-0,82 

0,25 

1 177 

o, 1 1 

3,63 

O, 9 1 

0,90 



TABELA 10 

Principais segmentos da indústria de 
transformaçoo no Rio Grande do Sul-1986 

N ~ DE N~ PARTICIPACÃO 
GÊNERO ESTABE- DE o/o NO 

LECIMENTOS EMPREGADOS VBP 

Minerais não-metálicos 2188 1 6 524 1' 70 
Metalúrgica 

~ 
2830 49124 7,50 

Mecânica l 066 47756 8,78 
Material elétrico e de 

comunicações 274 12 707 2,22 

Material de transporte 532 22267 4,20 
Papef e papelóo 288 14309 2,28 

Borracha 102 6486 1, 34 

Química 235 1 381 o 7,25 

Perfumes, sabões e velas 261 2 319 0,48 
Vestuário, calçados e 

artefatos de tecido 5332 174173 17,44 

Produtos alimentares 3794 75097 23,89 
Bebidos 582 10522 2,78 
Fumo 71 5981 5,48 

Total desses segmentos 17 546 450076 85,34 

VBP =Valor Bruto da Produção Industrial do Estado = Faturamento . 
* Esta taxo média de crescimento n6o inclui fertilizantes. 

TAXA MÉOA DE 
CRESCIMENTO 

1975-86 

3,44 
3,46 

3,52 

3,82 

9,95 
8,·45 

l l '70. 
l 5, 41 * 
1 2,43 

1 2,64 

1 '56 
4,81 
4, 29 

5,98 

Fonte: Manual do Empresário, Secretaria do Indústria e Comércio, Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul, 1 988. p. 13. 
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Conforme 8andeiray entre 39 e 80, nâo se evidenciaram mani-

f~sta~~es de crise regional na produ~~o industrial ga~cha. 

" o decl{nio da participa~io rio-grandense 
no produto gerado pela economia do pa{s n~o 
levou a uma redu~io, em termos comparativos da 
renda m~dia por habitante" Ocorreu exatamente 
ao contr~rio: a renda nper capitan ga~cha tor
nou-se cada vez mais elevada do que a m~dia 
nacional"n <BANDEIRA, 1988, p" 74) 

Durante a decada de 80 7 a cris~ econ6mica nacional fez bai-

xar o desempenho das v~rias regi~es, entre elas o do Rio Grande 

do Sul. isso foi percebido pelas lideran~as ga~chas 

(empres~rios, pol(ticos, etc) como uma situaçio especialmente 

cr(tica para o Estado. Esse fato fez com que a noç~o de "crise 

econ8mica ga~cha" voltasse a ganhar espaço no discurso de lide-

ranças e na imprensa. Entretanto? Bandeira sustenta que at~ agora 

Ainda devemos considerar que uma das caracter{sticas do 

parque industrial ga~cho define-se pela presença maciça de ind~s-

trias de pequeno e médio porte (at~ 500 empregados)" 

nio é demais salientar que relacionados a todos 

esse fatores -como diversificaç~o de produçio por setor ou por 

ramo de atividade industrialv crescimento ou queda na produ~ior 

etc - est~ a idéia que para nds é fundamental: o cariter subsi-

di~rio da economia ga~cha no cen~rio nacional firma-se desde a 

época colonial até recentemente. Seja atr~v~s da produ~io agrope-

cu~ria ou da produ~io industrial? a qual ganha importincia maior 

na economia do estado ga~cho apenas na década de 70" 



CAPiTULO 2 - OS INDUSTRIAIS GAúCHOS E O EMPRESA~IADO DO CENTRO DO 
PAiS 

···· INTRODUÇÃO 

Neste cap(tulo, tratamos de aspectos históricos relativos~ 

atuaçio pol(tica dos industriais ga~chos desde 1964 para c~. O 

objetivo é demonstrar que o car~ter subsidi~rio presente na eco-

n o m i <:\ i n d u ~; t: I'" i a 1 ga~cha também se verifica em termos de postura 

pol {ti c:a .. 

Para essa an~lise optamos por um trabalho de compara~io. 

Assim, a caracteriza~~o é feita entre aqueles que se encontram em 

posi~5o semelhante no interior de uma estrutura regional diferen-

ciada, ou seJar os industriais do centro com os do Sul do pa(s" 

Oito de outra forma, considerando a economia i ndust r· i <:t 1 

ga~cha como subsidiária, e a do eixo Rio-Sio Paulo como hegem8-

nica n~ imbito nacional, isso as constitui como estruturas dife-

rentes" Por outro lado, os atores sociais que elegemos como ob-

jeto de estudo vinculam-se ~economia subsidiiria, mas, dentro 

dela, ocupam posi~~o privilegiada. Sio empres~rios representati-

vos dos principais ramos da produçio regional" Ora, quando fala-

mos E'm industriais do centro do pa(s, tamb~m estamos falando da-

queles que estio ligados aos setores e unidades industriais de 



maior porte na sua regiâo. Isso significa que o que faremos a s€~ 

guir constitui-se em caracterizar politicamente atores sociais 

que ocupam posi~~es semelhantes no interior de estruturas dife-

rentes, inseridas na estrutura maior do pats. Pretendemos mostrar 

que a atua~âo pol{tica dos empresirios ga~chos é correspondente à 

econ3mica, subsidi~ria" 

' E importante ficar claro que o significado do ter~o 

0 SUbsidiirion nio se refere aqui a uma ~itua~âo onde uma parte 

possui importincia menor na forma~~o de uma total idade. Tanto a 

economia como a atua~~o dos industriais ga~chos, embora sendo hl-

potet icamente subsidi~rias, constituem parte substancial do todoa 

Do ponto de vista pol{tico, no entanto, ser subsidi~rio significa 

ser menos audacioso, menos saliente e ter maior dificuldade na 

efetiva~io de contudo, se traduz em aspectos 

significativos na formaçio do todo. 

Com efeito, podemos dizer que o empresariado industrial rio-

grandense e aquele do centro do pa(s possuem posiç;es semelhantes 

ou hom61ogas no interior de cada uma de suas estruturas 

econ8micas regionais. Por~m, pelo fato dessas estruturas serem 

distintas, existem propriedades espec{ficas de cada um dos seg-

mentes empresariais" 

Conforme Bourdieu (1987) 7 h~ que se considerar a idéia de 

. ~ n 
post~ao na ' ·1 . I ana 1se ce atores e estruturas so-

ciaisn Isso significa que, além da posi~io de classe definida pe-

truturas sociais, propriedades das posiç;es ocupadas pelos mesmos 
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atores que comp~em as classes, as quais viabilizam que se entenda 

Bourdieu, afirma que: 

nse é verdade que duas classes (ou duas socie
dades), definidas por condiç3es de existência 
e pr~ticas profissionais id&nt icas ou seme
lhantes, podem apresentar propriedades dife
rentes quando, inseridas em estruturas sociais 
diferentes, ocupam posiç3es estruturalmente 
diferentes e, inversamente, se duas classes 
Cou dois grupos), caracterizadas por condi~~es 
de existincia e priticas profissionais dife
rentes, podem apresentar propriedades comuns 
porque ocupam posiç3es hom61ogas em duas es
truturas diferentes, o estabelecimento de pro
posJçoes gerais, transculturais e transistd
ricas nio pode resultar da simples aprox~maç~o 
de casos isolados do contexto histdrico e so
cial em que estio inseridos"" (80URDIEU, 1987, 
Pu 6) 

"A comparaçio sd pode ser feita efetivamente 
entre estruturas equivalentes ou entre partes 
estruturalmente equivalentes das mesmasH" 
<BOURDIEU, 1987, Pu 6) 

De acordo com nosso estudo, estamos nos referindo aqui a 

dois segmentos do empresariado industrial nacional e, por isso, 

suas condiç3es de existincia e priticas profissionais podem ser 

entendidas como semelhantes" Mas, pelo fato de estarem inseridos 

em subestruturas econBmicasT pol {ticas e sociais <regi~es do 

pa(s) distintas 7 possuem propriedades de posi~io diferentes entre 

si. Embora ambas sejam parte do empresariado industrial nacional, 



ocupam. posiç3es distintas no interior da estrutura maior que~ a 

n <:\ c i o n <:i. 1 .. 

Contudo conv~m afirmar que esses dois segmentos empresariais 

caracterizam-se como portadores de uma propriedade comum; eles 

comp~em os setores com maior poder em suas economias regionais. 

Ainda i de particular importincia para nds o fato de que tal 

homologia de posi~io pode ocorrer nio apenas no in t: €·:·r í OI" .. d €·~ 

estruturas sociais distintasr mas tamb~m entre diferentes campos 

de a,io social no interior de uma mesma estrutura. Bourdieu diz~ 

nE ganhar(amos ao menos em clareza se obser
v~ssemos que dentre as proposiç;es gerais so
bre classes sociais existem aquelas quey apli
cando-se a unidades definidas exclusiva ou 
primordialmente por sua posiçio diferencial em 
uma estrutura social r estabelecem 1 igaç~es re
gulares entre posi~ies hom61ogas e entre cer
tas caracter{sticas de unidades localizadas 
nestas posiçges .... n <BOURDIEUr i987r p. 7) 

Ou sejar pensando-se em unidades de posi~io diferencialr por 

exemplo 7 posi~io no campo econ8mico P no campo pol{tico em dada 

estrutura socialr existem certas caracter{sticas de situaçio de 

classe que definem posiç?es homdlogas .. AfinalT n ••• a situaçio de 

classe define a margem de varia~~Or muito Pf::-quena r 

deixada ~s propriedades de posi~~esn CBOURDIEUr 1987r p" 4)" Isto 

~r uma boa posi~io no campo das rela~~es econ8micas corresponder 

indiretamenter a uma posi~io homdloga no campo das relaç~es pol(-

t icasu O inverso tamb~m é verdadeiro: um mesmo segmento pode ocu-

par posiçaes hom61ogas num e noutro campor mesmo quando tal posi-

'~o revelar menor poder" 
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Com base em análises existentes sobre o temar procuraremos a 

seguir 7 identificar semelhanças e diferen~as entre a atuaçio po-

1Ít:ic:a elos industriais do centro do paÍs e a dos ga~chos. As 

principais quest5es que avaliaremos dizem respeito às posturas 

adotadas em episddios como: o golpe de 1964r o Milagre Ec:on8micor 

a campanha desestatizante (i) e a 1iberalizaç~o do regime pol í-

tico" Abordamos tamb~m a problem~tic:a das formas de organiza,~o 

desenvolvidas por esses industriais" Tais quest~es demonstram que 

existem semelhanças i m p o,,. t !:\ n t: ~:: s n a <":\ d o ç: ~~o d e:· c <·:: ,,. t <:\ s p os t u1,. as p o ···· 

"l I t • . I I C {:"t ~::. f.·:·ntre os dois segmentos. Por~mr elas tamb~m mo~tram que, 

no caso das diferen~asr evidencia-se aquilo que denominamos de 

fragilidade política por parte dos industriais gaJchos. 

2.1 - O APOIO AOS GOVERNOS HILITARES 

As posturas políticas adotadas pelos empres~rios do centro 

do país e pelos industriais da FIERGS no caso do golpe militar em 

1964r como tamb?m no período do chamado Milagre Eton8mico sere-

velam bastante semelhantes" 

Os militares que assumiram o poder em 1964 proporcionaram, 

ao longo de seu período no poderr um processo de nprofundizacidnn 

da economia do paÍs com base na aliança do trip~ de desenvolvi-

mente: o capital estatalr capital privado nacional e internacio-

nala O processo de produ~io capitalista expande-se e aprofunda-

S<·:·:·" 

(1) A campanha desestatizante foi um movimento pol(tico que se 
verificou entre 1974 e 1976 e que criticou a "excessiva" pre
sen~a do Estado na economia. Adiante detalhamos melhor" 
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ficado prdprio. Com efeito,. Diniz & Ltma Jr. <1986) entendem que,. 

c-~m get'"al:r base e c~pula do empresariado atuam de forma diferen-

ciada; h~ limites importantes quanto à capacidade de mobil izaç~o 

das bases em relaçio Ent•--~::tanto,. o golpe~~ d<~~ 6>4 

traduziu um momento em que o segmento empresarial atuou como um 

todo n~o~fracionado,. comprometendo~se com a implantaç~o do n~~o 

regime pol {tico" 

Entr·€' 64 E· 6B,. o primeiro governo militar criou mecanismos 

que garantiram uma crescente concentraçâo de recursos nas mies do 

Estado (atrav~s da criaçgo do FGTS e PIS,. por exemplo)" Neste p€'-

r{odo,. caracterizado pela austeridade econ8mica,. h~ crescimento 

das atividades produtivas estatais" O empresariado mantém seu 

apoio ao regime pol{tico vigente. 

No mesmo per{odo os industriais ga~chos:r dt-: fo1'·ma convt:·t"-· 

gente aos do centro do pa{s,. apoiaram à instauraçio do novo re-

gime. Esse apoio nio nasceu,. negativamente,. através do silincio,. 

mas sim explicitamente nos prdprios discursosu S<~~gundo Den i~::.<·:.· 

G I'' os ( 1. 9 B 7 ) 7 nesse per{odo pode ser identificada certa contradi-

sua l'"<·~t Ól'' i c a .. De 1.1 m 1 a cl o ,. as medidas econ8micas 

( <":\nt i i nfl <:\c i onár i <":\S.,. Se\ 1 <:\1" i<":\ 1 :r etc) e aquelas que visavam a des-

mobilizar a sociedade civil,. adotadas pelos primeiros governosr 

eram recebidas positivamente pelos industriais ligados~ FIERGS" 

De outra parter o ~esmo segmento manifestava preocupa~~es de 

cunho regionalista" Nesse sentido,. utransmitem suas preocupaçBes 

quanto~ soluçio dos problemas econ8micos do pa{s.,. em especialr 
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p .. b3) 

Nas palavras da autora~ 

<:\poiav<:·tm a 

uNa esfera econ6micar a ênfase da FIERGS era 
dirigida ~s deficiên~ias de jnfra-estrutura do 
Rio Grande do Sul e~ perda de pos1~ao da 
economia gai.Ícha em relaç~o ~ nacionalN A so
luçio para essas questges passarta sempre 1 

segundo a FIERGSr por uma maior atenç~o do 
Governo Federal aos problemas do Rio Grande do 
Sul .. Na discussio dessas questges transparece 
a percep~io que os industriais gai.Íchos têm do 
Estado Nacional~ o Estado assistencialista que 
deve intervir na economia sempre e quando a 
iniciativa privada o necessitar 1 mas sem 
competir com elauu (GROSr 1987r p .. 94) 

ao mes~o tempo em que 

instauraçio do novo regimey tamb~m reivindicavam para 

si vantagens ainda nio concedidas .. ()Estado deveria preocupar-se 

com a ordem socialy mas tamb~m deveria oferecer inc~ntivos ~sem-

J~ entre b8 e 73y atrav~s do chamado Milagre Econ8micor o 

desenvolvimento capitalista brasileiro sofre grande aceleraç~o 

com base na produ~~o do setor de bens de consumo dur~veis" As em-

presas estataisy nesta faser diversificam-se e ampliam-se al~m do 

que se desenvolve um processo de maior integraçio com o capital 

internacional. Os empres~rios nacionais viem com satisfa~io a po-

1 (tica governamental que lhes proporciona lucros maiores. 

Efetivamenter o per{odo do nMilagre Econ8micon marca uma 

segunda fase da postura empresarial diante do Estado. Ne~se mo-

mentor o empresariado gai.Ícho oferece apoio irrestrito aos gover-



nos do regime autoritário. Os resultado econ8micos obtidos pelos 

industriais durante o govern9 Médici fazem transparece~ grande 

entusiasmo quanto ~ pol(tica econ8mica em vigor; issor tanto por 

parte do empresariado ga~cho como daquele do centro do pa(s. Es-

pecificamente no Rio Grande do Sul 7 

ao tom de lamJria pela perda de posi~io do Rio 
Grande do Sul no panorama nacionalr ca
racter(stico das manifesta~~es da FIERGS no 
período de 1964-67r bem como a ambigUidade de 
suas pos1~oes em rela~io ~ pol (tica econBmica 
adotada sio substitu(dos por um entusiasmo com 
os resultados satisfatdrios conseguidos no 
per(odo do 'milagre'.a <GROSr i987r p. 69) 

Conforme Boschi (1978>r o empresariado industrial brasileiro 

nio apresentou historicamente uma postura nacionalista em termos 

ideoldgicos~ O Macional ismo resultou apenas de projetos 

circunstanciais er portantor tinha valor instrumental" Tal consi-

dera~io nos permite entender porque nio houve question~mento de 

parte desses empres~rios quanto~ entrada de capital estrangeiro 

no pa(s nem antes nem depois de 64" 

Com rela~io ~ expansio da intervençio estatal na economiar 

do ponto de vista empresarialr essa nio era percebida como amea-

çadora" Portantor o que definia a maior ou menor presen~a no pa(s 

das distintas fra~Bes do capital nio era sua origem <nacionaly 

multinacional ou estatal>" Erar 

sua capacidade e interesse em investir nos diversos ra-

mos produtivos" Disso resulta que as empresas estatais atuam em 

geral concentradas em poucas ~reasr onde o investimento exige 

alto patrim8nio e grande risco" Por outro ladoT o capital privado 



possui maior diversificaçio quanto às atividades econ8micas que 

exerce,. sendo que,. em geral,. as empresas nacionais possuem um va-

lor médio de patrim8nio líquido considerado baixo em relaçio ~s 

estatais" Desenvolve-se,. assim,. certa complementaridade entre as 

definidas de acordo com sua origem" De 

qualquer formar o empresariado industrialr no período do milagrer 

nio apresentou discordSncia quanto à sua situaçio econ8mica 

diante das pol {ticas estatais" 

De outra parte 7 no que tange ao processo de tomada de de-

cis~es,. a partir de 64,. houve um fechamento em relaçio ao período 

populista" O Estador complexificando-ser acentuou dificuldades 

se cada vez mais concentradas (j~ que o processo é fechado), mas 

tamb~m fragmentadas" Os diversos drgffos burocriticos do setor p~-

blico vio ganhando autonomia (2) e dificultando a toor~enaçio de 

BE·ndo êHi-t::. i m r essa fragmentaçio das decisSes pol {t icas nos 

canais de articulaçio de seus interesses junto ao Estado. Disso 

resultou,. de um lado, a percepçio dos empres~rios quanto à difi-

culdade de influenciar a política econ8mica de ~orma global. Por 

outro lado, nasceram claras diferenças (no meio empresarial> 

quanto a seu poder de barganha junto a essas decis~es. Assim,. si-

multaneamente ao fracionamento das decis3es estatais, verificou-

se o mesmo quanto ao poder pol{t ico do empresariado industrialM 

(2) Ver os casos BNDEr CACEX e CDI em Martins, 1985. 
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Com maior intensidade, esse empresariado abrigou setores com dis

tintas capacidades de persuas~o e inser~io naqueles drgios" 

Disso resulta também que o per(odo autoritirio foi marcado 

pela participa~io direta de certos segmentos empr~sariais junto 

ao Estado" Tal participaçio fica mais claramente entendida atra

vés, por exemplo, da noçio de nan~is burocr~ticosn constru{da por 

Fernando Henrique Cardoso (1975), a qual abordaremos adiante. Po

demos afirmar com tranqUilidade que este foi um per(odo de defi

niçio de novos caminhos de acesso ao poder estatal por parte dos 

empres~rios melhor posicionados no ~mbito das rela~ges econ8micas 

e pol{ticas" 

2.2 - A CAMPANHA DESESTATIZANTE 

Apds a fase do chamado Milagre Econ8mico, a partir de 1974, 

as rela~~es entre o poder executivo e o empresariado do centro do 

pa(s sofreram alguma conturba,io. Neste per{odo, verificou-$e com 

certa clareza a heterogeneidade de posicionamentos do empresa

riado nacional frente ao Estado e ~s pol{ticas governamentais. 

Existem diferen~as tanto setoriais, como regionais. 

Em 1974, o governo do Presidente Geisel assumiu o poder 

tendo importantes caracter{sticas que o diferenciavam do governo 

anteriorb Por exemplo, buscando maior concentra~io no processo de 

tomada de decis~es" O novo governo criou o Conselho de Desenvol

vimento Econ8mico <COE> o qua17 al~m de esvaziar o poder decisd

rio do Conselho Monet~rio Nacional <CMN), nio garantiu acesso 

formal ao empresariado <DINIZ & LIMA JR., 1986). Por sua vez, o 
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B <:i.n c: o Na c: i on <:~ 1 de Desenvolvimento Econ8mico <BNDE>r que se cons-

t ituía desde 64 no principal drg~o aliado das empresas privadas 

nacionaisr obedecendo ~s diretrizes do II Plano Nacional de De-

senvolvimento <II PND>r passa a gerir os recursos da poupança 

institucional (PIS/PASEP> e tem seus financiamentos dirigidos es

pecialmente para a ind~stria de base e produ~~o de insumos" Esse 

era o setor estratégico da política industrial do governo GeiseJ. 

Desta maneirar com a pol(tica econ8mica definindo a passagem 

de incentivos do setor de bens de consumo para o setor de bens de 

capital, a partir de 74r gerou-se um descontentamento tanto de 

se prejudicadosr como também dos membros da fraçio financeira do 

capital privado .. Conforme Velasco e Cruz (1984>r desenvolveu-se 

uma c<:UJlP<:"lnha contra a estat i~~aç:ão da E~conomi·ar entrE~ 74 e 76r a 

qual tinha ~orno alvo aparente o BNDEr mas busca~a atingir a 

política econ6mica como um todo. Assimr da fraç:ão ~ndustrial do 

capital privador apenas o setor de bens de capit~l nio aderiu ~ 

que sentia beneficiado PE~lê\ pc)l ít i c: a 

g <JV<-~1'" n anH.;.:-n ta 1 .. 

O plano do governov que previa o fortalecimento da ind~stria 

privada nacionalr também pressup8s uma expansão do setor p~blicou 

Isto porque as empresas estatais seriam as principais res

pons~veis pela encomenda de bens produzidos pela ind~stria nacio

nal de base" Porémr alegando problemas na balan~a comercialr em-

importantes7 como a Eletrobr~s e a Siderbr~sr 

continuaram adquirindo tais produtos no exterior" ConseqUente

mente7 o plano de desenvolvimentoy a partir da ind~stria de base7 
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nio conseguiu vingar, e o empresariado industrial desse setor 

adere tardiamente à campanha antiestat izante. 

~ interessante observar que o alvo da cr(tica inicial era o 

BNDE, j~ que o principal questionamento era a estatiza~io da pou-

pan~a" Entretanto, este Banco se constitu(a no primeiro aliado do 

setor de bens de capital, através de financiamentos e comerciali-

rog~neos mobilizavam a cr{tica em forma de campanha, a qual tam-

bém possu{a alvos distintos no Estadou Objetivamente, o setor em-

presarial financeiro e o industrial ligado a bens de consumo pre-

tendiam atingir o problema da estatizaçio da poupança e também a 

nova destina~io de ~inanciamentos, e o alvo era o BNDE, gestor 

dessa poupança e financiador de investimentos" De outra parte, o 

setor industrial ligado a bens de produçio, qtie mais tarde aderiu 

~campanha, aliava-se ao BNDE e pretendia atingir certas empresas 

estatais (Eletrobris e Siderbris>. 

No Rio Grande do Sul, diferentemente do que ocorria no cen-

tro do pa{s, entre 1974 e 1976, nio h~ a adesio dos industriais à 

campanha pela desestatizaçio" 

Nesse per{odo, Gros <1987) identifica que atrav~s da FIERGS, 

" os empresirios mostram-se satisfeitos por 
encontrar no. Plano a confirma~io da livre 
iniciativa como 'instrumento propulsor dos 
avan~os sdcio-econ8micos' Er paralelamente, 'a 
necessidade de equil{brio entre capital 
nacional e estrangeiro, para a consecu~~o das 
metas do pa(s'"" (GROS, 19877 p" 7) 
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~ interessante observar que os primeiros segmentos do capi~ 

tal engajados na campanha pela des~statiza~io da economia foram 

os que compaem o setor de bens de consumo e o setor financeiro. 

No Rio Grande do Sulr os principais ramos da economia industria1 7 

na d~cada de 70r compunham o setor de bens de consumo nio durá-

veis (produtos alimentaresr vestu~rior c:<:\lç:ado~;r etc:") 

bens intermedi~rios <como produtos qu(micos e metal~rgicos)" Nio 

~; <~:' c: r.Hu.::. t i t 1..\ í <:í. m r portantor no setor ben~ficiado pela política 

industrial ~ época 7 isto ér de bens de produ~~o" Assimr fica di~ 

fícil explicar a nio-adesio dos ga~chos ~campanha de acordo com 

a ldgica de interesses setoriais" Por essa ldgicar os industriais 

da FIERGS deveriam Dnir-se aos seus colegas do centro do país, 

industriais de bens de consumar que se viam prejudicado~ pela 

A autora mostra quer no mesmo período em que ocorreu~ cam-

panha em car~ter nacionalr os empres~rios ligados~ FIERGS preo-

cupavam-se com problemas econ8micos existentesr mas sob um ingulo 

específico. Estes empres~rios atribuíram as dificuldades econ6mi-

cas que o país atravessava~ crise monet~ria i nt <~~~··n<:\C i ona 1 r ~:\ 

crise do petrdleor ~ inflaç:io nos pa(ses desenvolvidos e7 ao 

me~;mo t c;~mp <l r depositavam confian~a nas medidas adotadas pelo go-

verno Geisel" Eles tamb~m entendiam que o II PND representava uma 

tentativa de equil(brio entre os três segmentos do capitalr os 

quais formam o trip~ econ6mico de desenvolvimento" 

Com efeitor a postura dos ga~chosv distinta daquela de ou-

tros empres~rios de mesmo ~etorr talvez possa ser explicada de 

acordo com uma ldgica prdpriau Conforme Grosr a soluç:io de pro-



blemas referentes à economia ga~cha pressupunha 7 elo ponto cl<~·~ 

vista empresarial, um Estado assistencial" Assimr a pol (tica de 

incentivo ao desenvolvimento do capital privado nacional, contida 

no II PNDr poderia trazer vantagens para a ind~stri~ local .. Em 

1975, os ga~chos umostram-se satisfeitos por encontrar no Plano a 

confirma~~o da livre iniciativa como #instrumento propulsor dos 

A adoç~o de uma perspectiva regional na an~lise dessa si-

tuaç~o ganha força se considerarmos a condiçgo estrutural da pro-

du~~o industrial local" Velasco e Cruz (1984) observa que, se o 

H é primordial como alavanca de acumula,io 
no plano nacional, na arrancada industrial de 
reg1oes mais atrasadasr as suas fun,~es sio 
m<":"~.is ampl<·!\r:; .. S<-::- foi'" assimr um· movim<-~nto cont& ... <:~ 
a expansio do Estado e pela privatiza~~o da 
economia nffo contar~ com o suporte dos n~cleos 
empresariais dessas ~reasau<VELASCO e CRUZ, 
1.9B4., p .. 9::~) 

No Rio Grande do Sul, por exemplo: 

H o terceiro Pdlo Petroqu{mico era um sonho 
longamente acalentado pelo estado, que advogou 
essa soluçio com estudos e pareceres 
elaborados no imbito da administra,io p~blica, 
com o concurso de entidades empresariais"n 
<VELASCO e CRUZ, 1984, p" 93) 

~época do in{cio da campanha desestatizante, identificada 

por Velasco e Cruz como sendo dezembro de 1974, as elites gadchas 

(pol(ticos, empres~riosy etc") achavam-se envolvidas com outra 

campanha de ~mbito estadual. A decisio de implanta,io do terceiro 



Pdlo Petroqu{mico brasileiror no Rio Grande do Sulr foi precedida 
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C <·:·:· m O :) I I :-~ <:\ ç: (:\ O de v~rios setores dominantes na sociedade ga~cha" 

Sendo o decreto que marca tal decisio datado de março de 75 7 po~ 

demos trabalhar aqui com a hipdtese de que os industriais ga~chos 

priorizavam na sua percepçio sobre a pol{tica_eon8mica do II PND 7 

naquele momento o aspecto que poderia lhe beneficiar. A~ de1ibe-

raç~es sobre o terceiro Pdlo Petroqu{micor sua implantaç~o e lb-

cal izaçio devem-ser em grande parte 7 ~ pol{tica estabelecida pelo 

II PNDr ao mesmo tempo em que uma decisio favor~vel ao Rio Grande 

cl o Su 1 era considerada altamente benéfica para a economia indus-

tI" i a l da ,,. <·:~g i ~o .. 

Curiosamenter sd em 77r quando de sua despedida da presi-

d~ncia da FIERGSr Luiz Carlos Mandelli faz discurso criticando a 

nexcessiva atuaçio econ8mica do Estado". Ele defende que a em-

presa privada nacional deva assumir o "comando" da economia sem 

nhost ilizar os sadios capitais estrangeiros" e tendo "nos capi-

tais estatais um aliado em ~reas estratégicas e de ~egurança da 

2.3 - A LIBERALIZAC~O DO REGIME POLiTICO 

A partir de 19787 um novo fator que marcou a participaçio 

pol(tica de segmentos ligados ao capita1 7 contribuiu para a ani-

1 ise da atuaçio espec{fica do empresariado industrial e de suas 

posturas diversas" Depois do fracasso do II PNDr que previa uma 

expans~o significativa da economia com base na produçio de bens 

e sob a vig~ncia de uma crise recessivar importantes 
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Uma manifestaç:~o, em 1978 7 atravis do 

Fdrum Gazeta Mercantil r envolveu grandes 1 {deres empresariais na

cionais como Cláudio Bardella, Josi Mindl in 7 Paulo Villares, An-

t8nio Ermírio de Moraes 7 (.;.~ntt,.(-::- out:J,.os, marcando o início de um 

novo debate no meio empresarial~ o debate sobre a nabertura pol{

tican .. 

E importante considerar que, segundo Velasco e Cruz <1984>r 

o~:; 1 í d ~~ ,,. e s <·~ m p ,,. <:::~:;a,,. i a i s q u <·::- p a,,. t i c i p <:\r a m d a c r í t i c <:\ <.:\ n t: i e~:; t :c·:\ •••• 

t istar em período anteriorr sio distintos daqueles que pronuncia

ram-se mais tarde a favor ela nabertura polítican .. Na polimica so

bre a estatizaç:io manifestaram-se nomes como Theobaldo de Nigri$r 

Jos~ Papa Jr., Pompeu de Souza e Paulo Malufn Desta formar ob

serva-se mais uma vez aquilo que classificamos como ausincia de 

homogeneidade quanto à atuaç:io política do empresariador ao mesmo 

tempo em que se revela certa identidade entre interesses de seto-

res privados e de membros do Estado .. Na verdade-r os prdprios go-

vernos mil itares7 desde Geisel r havia~ projetado certa liberal i-

zaç:io do regime político .. 

~ importante salientar que Diniz & Lima Jr. (1986) entendem 

que o empresariado industrial n~o teve papel determinante no pro-

cesso de transiç:~o polít ice~ assim como nio possu(a consenso 

quanto a um projeto de domina~~o política" Os v~rios estudos so-

bre o empresariado industrial nos mostram que sua unidade pol {-

tica s6 ocorre em torno de objetivos específicos de curto prazo" 

A aus&ncia de um projeto de dominaç:io pol {ticar portanto7 n~o se 

constitu{a num fato novo" 
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No tema da liberaliza~~o do regime pol{tico a postura dos 

industriais ga~chos ~de cautela. 

No Rio Grande do Sulv os industriais manifestam-se com 

atrasov e revelam certa timidez às primeiras propostas empresa-

riais pela liberaliza~ffo do regime. 

A FIERGSr segundo Denise Grosv 

nn~o sd come~ou a discutir a interven~~o do 
Estado na economia e liberal iza~~o política 
com atrasov como o seu questionamento n~o era 
diretor mantendo-se a n{ve1 de uma crítica 
velada e cautelosa da atua~~o econBmica do 
Estador sempre suavizada por afirma~ies de 
confian~a e disposi~io de cooperar com o Go
verno.n (GROS, 1987, p. 95) 

Diante disso, a explica~~o encontrada pela autora~ a se-

guinte: 

"A situa~~o de abandono do Rio Gran~e do 
Sulr sentida pelos industriais ga~chos, leva
os a serem moderados em suas críticas com medo 
de perderem as nbenesses" que reclamavam do 
Estado" Quanto à quest~o da volt~ do pa(s ao 
regime democr~tico, foi mencionada apenas num 
manifestar onde a FIERGS afirmava que a 
abertura democr~tica deveria ser lenta e 
gradual para nio causar perturba~;es ~ Na~io." 
CGROSr i987r p. 95) 

De qualquer formar ? 
1 

adotadas diante do tema revelam qUer na FIERGS, os industriais, 

da mesma forma que nio aderiram~ chamada campanha contra a esta-

tiza~io da. economia, também nio se manifestaram na vanguarda em-

presarial que defendeu a liberaliza~io do regime pol{tico. 
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2.4 - AS FORMAS DE ORGANIZAC~O E ARTICULACÃO DE INTERESSES 

I) i:":~ <:~ C: D I'" d O C O IH cl i V E~ I" ~; O S <":\ IJ t O I'" e S r i d E~ n t: i f i C a m O S p E:· 1 O mE~ n O S 

quatro principais mecanismos de articula~io de interesses empre~ 

~=~ <:\ r i <:"t i f::. j u n t o Abordamos agora tais mecanismos 

relativamente ao empresariado do centro do pa{s" 

O primeiro diz respeito à estrutura oficial de representaçio 

a qu<":\ 1 teve origem nos anos 30 P efetivou-se 

através da organizaçio corporativa de sindicatos,. 

c- .t ,., I c o n ·r <·:·~ <.t <?:I'" a ç: a <J ~:; o J a tutela do Estado" 

d·iferenciar esse corporativismo; que O"Donnell (1976) chama de o 

com aquele que resulta do Estado bu-

rocr~t ice autorit~rio. Este7 presente em per{odo recente da so-

ciedade brasi1eira7 caracteriza-se por ""b i fr,.ont e" 

usegment~riou" Isto é7 além de penefrar no Estado e em setores da 

~;;oc i (·::-dad<~ c i v i 1 )" o corporativismo difere em seu funcionamento 

real segundo classes sociais" Isso implica que este corporati-

vismo no seu aspecto estatizante ocorra sobre o setor popular com 

o Estado tutelando sindicatos7 por exemplo. No seu aspecto priva-

efetiva-se possibilitando a repre~enta~io 

direta de interesses das classes dominantes no Estadoa 

No que tange ao setor industria17 podemos constatar que a 

estrutura sindical volta-se especialmente para defesa de questies 

pol{ticas de car~ter global diante do poder estatal" Isso7 nos 

termos de O"Donne11 (1976)7 caracteriza o corporativismo privat i-

zante; setores privilegiados da sociedade obtém acesso e repre-
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senta~io direta no Estado na defesa de seus interesses 7 utili~ 

zando-se da estrutura corporativa. 

Con~orme Diniz & Boschir a 

"' ...... fu.nc;.ão .política, na vt~:.<:·to elo E~OiPf"f~S<:i.lr iado 7 

~ atribu{da principalmente aos drg~os de 
c~pula da hierarquia sindical (federac;.Hes e 
CNI>r funç:~o esta que é avaliada em geral de 
forma negativar por~m favoravelmente em alguns 
de seus aspectosr como a mobil izaç:io da 
op in i ~\o pÜbl i ca E:·m C:<:í.mp<:i.nh<:í.~:; i clt::~ol Óg i c: as de 
caráter amplo, tais como a defesa do princÍpio 
da 1 ivre iniciativa enquanto base da 
organizaç:ao econ6mica do paÍsr a difusio de 
valores voltados para o fortalecimento da em
presa privada como.condiç:~o da democracia po~ 
1 {ti C: c\ r ou a i nela a nt::~C:E·~s~; i clad<-:·~ E~ 1 €·~9 i ti m i ci<:HIE:
da participaç:io do setor privado na formulaç:io 
da pol {tica ec:on6mica."' <DINIZ & BOSCHir 1978r 
p .. 1.79) 

A organiz~ç:ão corporativa dos industriais representa sua 

atuaç:5o política na defesa de quest~es gerais junto ao Estado. 

industrialr nasce a segunda modalidade de relacionamentor consti~ 

tuída pelas associaç:~es paralelas e mob~liza interesses setoriais 

da i nclt.:ist ,,. i a .. ·y· . . ,., 
<":\ 1 s; a s~:;(JC: 1 aç: o(;:-~:; viabilizam o acesso da elite em~ 

presarial ao Estado 7 de ac:or~o com setores prdprios de atuaç:ão. 

No C:<·:~nt.tro do pa{sr I , .I n<·;.. c E~c:at~a foram criadas assoc:iaç:~es 

como a ABINEE (Assoc:iaç:io Brasileira da Inddstria E1etro-e1etr8-

nica) e a ABDIB (Associaç:~o Brasileira para o Desenvolvimento das 

Inddstrias de Base)" Elas envolvem7 de forma preponderante7 o 

grande empresariado e possuem atua~~o mais pragm~tica (sob,,.<~~ 

quest;es espec{ficas setoriais) do que pol {tica. Assim7 essa mo-

dalidade de organizaçio de interesses consegue "subverter" a or~ 



dem corporativa ofici~l semy contudoy desarticul~-la. Ao contr~-

r ioy atuando com objetivos dist intosy a organiza~~o corporativa e 

a aut8noma complementam-se" 

importante forma de articula~~o pode ser compre-

endida através da no~io de nan~is burocr~ticosny desenvolvida por 

Os nan~is burocr~ticosn representam um modo de 

articula~io que torna possível que interesses econ3micos privados 

sejam beneficiados diretamente pelas ag~ncias estatais via buro-

cracia" Sobre os nanéis burocráticosny Cardoso diz qu€: 

no que OS distingue de Um UlobbyH é que SiO 

abrangentes (ou sejaT nio se resumem ao inte
resse econ8mico) e mais heterogineos em sua 
composi~io (incluem funcion~rios, empres~riosy 
militares etc.) eT especialmenteT que para ter 
vig~ncia no contexto pol{tico-institucJonal 
brasileiro 7 necessitam estar centralizados ao 
redor do detentor de algum cargo. Ou sejar 
repetindoT nio se trata de um instrumento de 
pressio da sociedade sobre o ·Estadoy mas da 
forma de arttc~la~io que sob a ~gide da 
usoc i edad(-:;- pol ít i can T a~:;segura <~·o nH-::-sm<) t c-~mpo 
um mecanismo de coopta~Ro para integrar nas 
c~pulas decisórias membros das classes acima 
referidas que se tornam participantes da arena 
políticay ma~ a ela se integram qua persone e 
nio como nreFresentantesn de suas corpora~5es 
de classe.n <CARDOSO, 1975, p. 208) 

Assim, nio é o Estado quey sozinhoy se fortalece a partir 

desse novo ponto de arranjo entre o p~blico e o privado. Na ver-

dade7 os "anéis burocr~ticosn7 como entrela~amento de setores no 

Estado e setores na sociedade7 reorganizam e redistribuem o poder 

entre os segmentos dominantes no per(odo burocr~tico-autorit~rio" 

a centraliza~io das decis~es no Executivo permitiu 

mesmo que o Legislativo fosse perdendo espaços para a burocracia" 
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Essa consolidada por m~io de crescente autonomia que dis~intos 

setores ganhavam frente a outros no interior do Estadoy e tamb~m 

pela vinculaçio mais direta a interesses privados. 

A quarta modalidade de interaç~o entre segmentos dominantes 

na sociedade e segmentos no Estado é explicada por Diniz & Boschi 

como sendo uma forma naprimorada de relacionamenton: o neocorpo-

rativismo" 

uTrata-se de uma modalidade de interaçio entre 
organiza~~es de interesses primordialmente 
vinculadas a especificidades funcionais 
decorrentes da divis~o social do trabalho e 
segmentos da pol(tica econ8mica. Tal interaçgo 
tem lugar numa arena espec(fica envolvendo uma 
a~io concertada entre os diferent€s atoresT 
tendo por base o princ(pio da negocia~~o.u 
<DINIZ & BOSCHIT 19877 p. 3) 

O neocorporativismo .nffo se refere a formatos corporativos 

impostos pelo Estado (corporativismo de Estado)p nem tio pouco 

aquele que resulta de um grau maior de autonomia da sociedade 

face ao Estado <corporativismo societal). Ele se constitui na fu-

sio de interesses e concerta~io de pol(ticas num sd tempo (3). 

Embora o neocorporativismop descrito aquip vincule ~iretamente 

interesses empresariais a segmentos no Estado (burocracia e po1(-

t icos>T sua diferen~a em rela~io aos nanéis burocriticosn está no 

fato de que o primeiro vincula interesses corporativos de grupos 

funcionais, enquanto que o segundo integra membros da classe do-

-----------------·-~ (3) Considerando a no~io de ncorporativismo bifronte em O'Donnell 
(1976), na verdader parece haver identidade entre a id~ia de 
#corporativismo privat izanteny da{ derivada e anteriormente 
mencionadaT e de nneocorporativismon em Diniz & Boschi 
(1987). 
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minante (que inclui funcionários, militares, empresários) de 

forma individual, nio como representantes de setores, junto a de-

tentares de cargos no Estado" 

No caso do mecanismo corporativo de representaçio e articu-

la~io de interesses, vale lembrar que, a partir de 1980, há um 

processo de re~ova~io de lideran~as empresariais no centro do 

pa(s" A gestio de Luiz Eulália Bueno Vidigal marca essa renovaQgo 

na Federa~io das Ind~strias do Estado de Sio Paulo- FIESP. Opa-

pel das federaç3es, parte do sistema corporativo,~ revltalizado 

inclusive através da formaçio de novos drgios de assessoramento 

voltados para analisar e formular propostas para a área pol (tico-

econ8mica <ARTUR!, 1989, p. 215). 

No per(odo constituinte,~ importante ressaltar que a atua-

~io organizada dos empresirios, conforme René Dreifuss (i989), 

Esses r~cursos envolveram conjuntamente empresários, pol{ticos e 

militares mantendo uma caracter(stica hist6rica ~a atua~io pol(-

t ica desses setores na sociedade brasileiraw O autor afirma que: 

" •• "a Sociedade Pol{tica Brasileira nio nasceu 
de rupturas profundas entre estratos sociais, 
camadas e segmentos dominantes tradicionais e 
as novas classes capitalistas, mas de um 
processo de convergincia de classes e elites 
dominantes.". Poder(amos dizer que o 
realinhamento pol{tico conservador é da prd
pria essincia das elites dominantes brasilei
ras e tem sido a marca registrada de suas 
pr~ticas e do processo pol{tico por elas en
caminhado ao longo deste s~culou" <DREIFUSSr 
1989r Pa 9) 
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O empresariado industrial como parte importante dessa compo

siç~o dominante viu-se, no caso da Constituinte, constrangido a 

agir mais abertamente do que em períodos anteriores. Ocorre quer 

apesar da caracter(st ica conservadora dos setores dominantes, no 

exerc{cio da pol{tica profissional, h~ o que Dreifuss identifica 

como conservadorismo associado ao fisiologismo (parlamentares 

uconservioldgicosu)" Embora a Constituinte tenha sido composta~em 

sua grande maioria por deputados conservadores, n~o havia 

garantias para o empresariado quanto~ confiabilidade naquele 

trabalho" O fisiologismo de muitos pol{ticosr ou sua relaçio 

arraigada com o poder no Estado poderia trair interesses 

empresariais" Assim·7 estes mobilizaram-se através ~o lançamento 

de candidaturas prdprias, de campanhas, ulobbiesu, co1iga~3es e 

articulaçies entre setores, frentes e outros meios. Eles partici

param diretamente do processo constituinte" 

No Rio Grande do Sul, quanto ~s forfuas de organizaçio~ vale 

ressaltar que a constituiçio de associaçies paralelas tem marcas 

distintas daquelas do centro do pa{sn Apesar de, em 1963, haver 

sido criada a Associa~io do A~o da Regiio Su17 ~apenas na d~cada 

de 80 que aquele tipo de representaçio ganha for~a" N~sta d~cada, 

nasceram a ADICAL <A~socia~~o das Industrias de Cal~ados do Rio 

Grande do Sul - 1983 em Novo Hamburgo), a Associaçio Nacional de 

Fabricantes de Implement.os Rodovi~rios (1984 em Caxias do Sul) e 

a Delegacia Regional da ABINEE (1985). O desenvolvimento dessas 

associaç;es ~ explicado, em parte7 porque houve monopoliza~io de 

entidades corporativas1 nestas regi;esy por lideranças represen-

tativas de setores remanecentes dos ramos industriais importan-
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tes no in(cio do processo de industrializa~io. Ao mesmo tempo,. os 

setores ,..,modernos,.., da ind~stria ga~cha criam tais entidades na 

busca de uma negociaçio direta de interesses espec(ficos junto ao 

Estado (GROS,. 1987,. Pu 85 a 88)" 

Paralelo a isso,. empres~rios de diversos setores filiam-se e 

participam das associa~ges nacionais. De acordo com Gros,. 

,..,A ut iliza~io,. pelos empres~rios ga~chos,. das 
entidades da estrutura extracorporativa de re
presenta~id de int~resses n~o se limita à nmra 
filiaçio (""")os maiores produtores ga~chos 
de cutelaria,. material de transporte7 m~quinas 
agr(colas,. material eletro-dom~stico e side
rurgia,. entre outros,. sio filiados a asso
cia~ies nacionais e a sindicatos interesta
duais de Sio Paulo e detim cargos nas dire~3es 
dessas entidade~; ...... <GI~OS,. j.989,. p .. j.3~:.:j) 

~linde\,. ·dE~ um pont:o d€· vi~;ta mais ests'" itamentE~ pol (t ic:o,. foi 

criada em 1984 a Associa~io dos Jovens Empres~rios do Rio Grande 

do Sul,. com cerca de 250 sdcios <em 1988) oriundos de diversos 

setores de atividades" Seu objetivo~ discutir quest~es pol(ticas 

e ~con8micas,. como a preocupa~io em formar novos l{deres empresa-

riais .. Defende postura claramente antiestatista e participou ati-

v<:\mente drJ movimento de empresc:\r (o~; gaa.ícho~; junto à Constituinte. 

Outra entidade criada em 84 foi o Instituto de Estudos Empresa-

riais,. formado por "50 jovens empres,rios, alguns herdeiros de 

grandes empresas ga~chasu. Por sua vez,. o Instituto Liberal do 

Rio Grande do Sul, que tem o objetivo de divulgar id~ias libe-

rais,. integra Junto com as outras duas associa~;es um nível erga-

nizat ivo conquistado pelos empres~rios ga~chos, preocupados nio 
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sd com quest~es econ3micas imediatas, mas tamb~m com sua forma~io 

po1 ít ica" 

Enfim). o 1 
. ,., 

e que, em gera , as assoctaçoes 

las sio reconhecidas, mas nio utilizadas pelos empresirios dera-

mos tradicionais <como o de bebidas, alimentaçio, vestuirio 

m i a ( mE~ t <:a. 1 u r g i a , ma t f.~ r i a 1 cl e t: ,,. c~ n s p o r t G~ e t: c: " ) u t i 1 i z a m .... se.~ cl as <:·•:s-

sociaç~es extracorporativasu Os empres~rios dos setores mais di-

n~micos tgm seus interesses representados de um modo mais espec(-

fico nas associa~~es e de um modo geral no sistema corporativo, o 

qual se caracteriza por uma atuaçio política de interesse geral 

do empresariado" D~vemos ressaltar, no entanto, que os drgios de 

c~pula da estrutura corporativa (federaçio e confedera~io> sio 

dirigidos em geral por atores vinculados aos setdres de grande 

porte na economia, enquanto que os sindicatos contam com presença 

prevalecente de pequenos e m~dios empresiriosu 

Finalmente, cabe salientar que, semelhante ao ocorrido com a 

Federaçio do Industriais do centro do país <FIESP>, em 1980, a 

FIERGS sofre certa renovaçio. A característica específica desta 

renovaçio, relativamente ~quela do centro do ~a(s, é que nio sio 

novas lideranças que assumem o poder da entidade, apds batalha 

eleitoral" Na verdade, sio antigos membros da dire~io que elabo-

ram um novo texto e alteram certas pr~t icas" Al~m disso, esse 

processo ocorre pelo menos tris anos mais tarde do que a renova-

ç:f:{o nc\ FJ:ESP. 

Assim, em 83, Luiz Ot~vio Vieira assume a presidincia da 

FIERGS, procurando inserir a entidade na discussio de questSes 



at~ entio tratadas com menor ~nfase. ~ o caso do debate sobre a 

transi,io pol {tica no pa{s. Em seu discurso de posse 7 esse empre-

sário defendeu a norganizaçio da sociedade em bases democriticasn 

e nesse sentido procurou ampliar os debates em torno do tema. 

Exemplificando7 fez com que as reuni~es-almoço semanais 7 promovi-

das pela entidade~ significassem tamb~m um espa~o para debate po-

l{tico sobre quest~es gerais de interesse da naçio" 

Contrariando esta aparente disposi~io para discuss~es e 

práticas democráticasr em se tratando de reivindica~~es de tra-

balhadores7 as atitudes dos industriais ga~chos evidenciam forte 

conservadorismo" Conformer Gros 

nA rigidez com que trataram toda a discussio 
sobre a legislaçio trabalhista na Constituinte 
< ••• ) ~uma comprova~io de que os pron~ncia-
llH~ n t os d e c u n h o l i b <~ ,,. a 1 i z a n t e s d e d i r i g e n t (~ ~:; 
da FIERGS devem ser lidos com uma certa re
serva"n <GROSr 19907 p. 395) 

Assimr as altera~~es evidenciadas em sua retdrica e em cer-

tas práticas nos anos 80 sio um acompanhamento tardio ~s mudan~as 

mais gerais sofridas pela sociedade em termos pol{ticos. Por~mr a 

continuidade da postura nas relaç~es trabalhistas nio revela sig-

nificativa diferença entre os industriais ga~chos e os do centro 

do pa{s. Ou seJar os tra~os autoritários identificados por Diniz 

& Boschi (1977)7 num e noutro casor persistem historicamente. 

A atua~io dos empresirios do Bio Grande do Sul junto 

Constituinte revela caracter(sticas importantes sobre sua capaci-

dade de organiza~io" Essa questio ser~ abordada no prdximo cap{-

O F R G S 
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tuloy uma vez que se insere no per(odo da chamada Nova Rep~blica, 

intervalo de tempo delimitado para a pesquisa emp{rica" 

- CONCLUSÃO 

Com base na bibliografia existente sobre o tema, podemos 

afirmar que a atuaçio política dos industriais ga~chos evidencia, 

sob certos aspectos, grande identidade com a dos industriais do 

centro do pa{s" ~ o caso, por exemplo, do apoio ao movimento po-

1 (tico-militar de 1964, como tamb~m da pol (tica econ8mica à ~poca 

do Milagre Econ8micou H~ identidade também nas posturas conserva

doras diante das relaç~es trabalhistas mantidas historicamente 

por um e outro segmento empresarial" 

Outrossim, em v~rios momentos podemos observar distinç~es, 

do ponto de vista pol(tico, na atuaçio dos empres~rios ga~chos 

diante daqueles do eixo Rio-S~o Paulo.~ significativo notar que 

tais diferenças traduzem de um modo geral cautela, moderaçio e 

atraso nas críticas dirigidas ao governo federal. Nesse caso, 

aparece como particularmente importante a sua ausincia na cam

panha pela desestatizaçio da economia, o seu ~traso na defesa da 

1 iberalizaç~o do regime pol (tico, a nio-renovaçio de lideranças 

chaves na c~pula da Federaçio das Ind~strias, embora houvesse 

certa renovaçio em termos de proposta de atuaçio. 

Quanto ~s formas de organizaç~o, vimos que a forma~~o de 

associa~~es paralelas ~estrutura corporativar as quais em geral 

aglutinam os setores mais dinimicos da economia, desenvolvem-se 
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no Rio Grande do Sul em per{odo bem posterior à sua for~a~io no 

Na procura de explicaç~es para as diferenças quanto~ atua-

çio pol(tica de um e outro segmentar entendemos seja v~lido ra-

ciocinar por analogia. Sendo assimr Diniz & Lima Jrn (1986>r ana-

lisando o empresariado do centro do pa{sr nos mostram quer histo-

ricamenter base e c~pula do segmento empresarial atuam com dife-

renças significativas quanto à sua capacidade de mobilizaçio po-

interesses junto ao Estado. Principal-

mente no per{odo do regime autorit~rior os autores afirmam que os 

ninteresses corporativos das elites econ8micas foram nio sd pre-

servadosr como ampriados •• "n (p. 49). Nesse sentidor em fases de 

prosperidade econ8mica as "elites empresariais" garantiram o 

apoio ao regime pol(ticor contudor em momentos de crisEr gerar-

se-ia discuss~es sobre prioridades econ6micasr criando "cis~es e 

ameaçando a unidade entre as elites dominantes"n (p. 58). O fato 

~que essas elites mantim historicamente uma significativa capa-

cidade de efetivaçio de interesses junto ao Estador em detrimento 

que t~m seu acesso dificultado" Tudo isso significa 

quer ao falar em empresariado do centro do pa(sr estamosr na ver-

dader falando sobre um segmento bastante heterogfneo. 

Analogicamenter podemos afirmar quer na comparaçio entre a 

atuaçio pol(tica de empresirios das distintas regi;es- com po-

si~~es privilegiadas locais-, por estarem vinculados, de um 

lado, a um centro econ6mico principal e, de outror a uma economia 

subsidi~riar ocupam posiç;es diferentes, e formam respectiva-

<ou uc~pulasn) e "bases". Obedecendo a esse ra-
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empresariado do centro do pa{s e o ga~cho- importantes di~eren-

ças em termos de atuaçâo pol íticar t~::i.l qu<:i.l D i n i z & !... i ma ,J I'" .. 

identificam em seu estudo. 

ENpl i c: itando: por urn laclor iclt:·nt i ficamos que no intE~r ior elas 

(regi~es) citadas dois segmentos empresariaisr 

CJU.E OC:UP<":\Irl posiç:(:;E~S homÓ1og<;t~; no~:;. t(·:~l'·mo~; clf:~ 13ourdi€·~U (1.987). S.~{o 

atores sociais muito bem posicionados econ3mica e pol itic:amente" 

Por outro lador comparando-se as regi~es como partes de uma 

(·?.·~;:.tI'" U. t UI ... <:i. In<":\ i OI'. 7 o contexto econ8mico e político nacional 7 ent~o 

chega-se a outra conclus~o: os industriais ga~chos ligados ~ 

FIERGS situam-se em posiçio ec:on8mica ey por decorrência em po

siçio pol {tica menos ~avor~vel em relaçio aos industriais do cen

tro do país .. 

Portantor existe uma homologia de posiç~es entre os dois 

segmentosr tanto em termos econ8rnicos como políticosT no interior 

de cada estrutura regionalr considerando-os separadamente. Os 

dois segmentos sio hegem3nicos nesse contexto Er pelo raciocínio 

construído aquir o s~o em dois campos: econ8mico e político. 

Contudor pensando-se em termos de estrutu~a social mais am-

pla, a sociedade brasileirar 

si~~es, e pode-se falar em posiçic hegem8nica e subsidiiria para 

um e outror mantendo-se a homologia em rela~io aos diferentes 

campos de açâou Ou seJar aqueles que sio hegem8nicos no campo 

econ8mico ocupam posi~io semelhante no campo pol{tico, e os que 

sio subsidi~rios o sio também nos dois campos .. 



Finalmenter semelhante ~ condi~~o econ6mica I . j . , . 
SU J~;~ I<. I (:\1'" I <":"t v i .... 

vida pela produ~io industrial gaJcha e pelos atores econ6micos a 

~:-~1 ~::\ v i ncu 1 <":i.do~::. ~· tamb~m podemos falar em posi~io subsidi~ria em 

termos pol{ticos- Isso se expressa atrav~s da cautelar do atraso 

e da modera~io em certas manifesta~~es empresariais de cunho 

pol{t ico" Assimr sey de um ladoy h~ semelhan~as na ado~io de pos-

turas entre o empresariado ga~cho r aquele do centro do pafs,-

por exemp]oy diante do golpe de 64 e do per{odo de Milagre Econ6-

mico- por outro lador h~ n{tidas diferen~as no caso da campanha 

pela desestatiza~~o do regime pol {ticoa A FIESP 

(F <~d <-2"1'" <.-\ç: ão cl as Ind•.íst r· i as do Est: <":l.do d<·:~ P<:tulo) 

<Federaç~o das Ind~~trias do Estado do Rio de Janeiro) engajaram-

se na campanha citadar ao passo que a FIERGS omitiu-se. Nb caso 

da liberaliza(;.~O do regimer em 1978r Luiz Eul~lio Bueno Vidiga1 7 

que seria presidente da FIESP a partir de 80r compunha o grupo 

de empresários que se manifestav~ a favor da liberaliza~io do re-

gime político. Na FIERGSr somente em 83 Luiz Ot~vio Vieira assume 

a presidincia com tom de renqva~io nas posturas de federação. 

Citamos alguns exemplos que defi~em a atua~io pol(t ica dos 

industriais da FIERGS como sendo subsidi~ria" Nos cap{tulos que 

seguemr avaliamos o cariter dessa atuaç~o no per{odo da Nova Re-
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CAPiTULO 3 

- INTRODUC~O 

- AS POSTURAS POLiTICAS E 
INDUSTRIAIS GAúCHOS DIANTE 
DURANTE A NOVA REPúBLICA 

81 

POLiTICO-ECONôMICAS DOS 
DE GUESTÕES NACIONAIS 

cap(tulo ~ desenvolvido com o intuito de 

demonst~ar quais sio os principais temas pol(ticos P pol(tico-

econ6micos de ~mbito nacional que aparecem como alvo das 

industriais da FIERGS durante a Nova Rep~blica" 

Tratamos de ·avaliar em que medida as posturas evidenciam ou nio a 

fragilidade pol(tica ' a 

subsidi~ria da economia industrial indica um 

car~ter tamb~m subsidi~rio no que tange~ atuaç~o pol (tica" 

Como j~ explicitamos, por car~ter subsidi~rio 7 em n(vel do 

pensamento pol(tico, entendemos a presença significativa de 

indicadores de fragilidade pol{tica" s~o esses 

indicadores~ (1) a cautela nas cr(ticas ~s aç~es governamentais, 

manifesta~~es que aparecem em tempo posterior ~s semelhantes 

adotadas por seu par do centro do pa{s" Ey (2) o consent imentor o 

apoio e a crença nas a~~es governamentais, revelando mais 

aceitaçio do que anilise cr{ticau 

Os indicadores de firmeza -sao: ( 1 ) a evidincia de 

movimentaçio pol{tica organizada na defesa de uma tese e (·2) a 



d~monstrandoy assim, convicçio quanto ~ posiç~o tomada ao longo 

do tempo .. 

mas sim a manutenç~o de um mesmo conteJdo em momentos diversos. 

Esta etapa do trabalho utiliza como fonte de dados as atas 

de reuni~es semanais de diretoria da Federaçgo das IndJstrias do 

Estado do Rio Grande do Sul" Essa fonte principal utilizada fbi 

considerada como o material informaç~es poderia 

proporcionar, tendo em v1sta nossos objetivos e o rastreamento 

feito sobre outros documentos da Federaçgo. Mesmo assim, tais 

documentos apresentam posturas gen~ricas e menos comprometedbras. 

]

• 1'1 

. ~::.so r n ao fato de constituir-se num registro formal das 

post I.J.t""aS r especialmente porque 

protagonistas n~o tim interesse em registro detalhado de seus 

posicionamentos (i) .. 

< j_ ) P E·~ 1 o me n o<.::. E:: m cl o i s mo mE~ n t os p u cl em o<.::. i cl <~:· n t i f i c: a r c: 1 a r ê\ m E~·n t e o 
interesse em que n~o haja registros detalhados sobre as 
manifestaç~es elos diversos sujeitos envolvidos. Em 1985, "O 
Presidente em Exerc{cio da FIERGS José Aury Klein, referindo
se a certas enunciaç3es de natureza ~ol{tica que foram 
registradas em atas, tais como foram colocadas na reuniio 
pelas Diretorias, alertou para a gravidade desses tipos de 
registros e pror8s que assunto~ de natureza pol{ticay quando 
debatidos pelas DirEtoriasr nio constassem de ~orma explícita 
na respectiva Atar tendo em vista a circula~io deste 
documento, o que poderia comprometer as Entidades e suas 
Diretorias. <""") Debatida essa questio as Diretorias 
recomendaram que os registros sejam gen~ricos E omitam 
d <·:~ta 1 h <-?s in c: ov<-?n i <::'n t <:::s u ( (.~t <:"1. 04/B~:5, i t <-:::m j_) • E)" <-?m i. '"IBb:: "f.i s 
Atas das reuni~es até agora foram feitas no sentido de 
reproduzirem, o mais fielmente poss{velr os debates 
verificados o que nem sempre foi alcan,ado e discute-se a 
validade deste formatoF ent~o, prop~e-se que as Atas sejam 
elaboradas como aquelas das empresasr ou seja, contendo as 
conclus~es chegadas e as manifest~~es individuais desde que 
seu autor expresse essa vontade de registr~-la" <Ata 27/86). 



esses fatos dificultam este trabalho,. mas n~o o 

inviabil izam. Mesmo depois de ter sido decidido pelos industriais 

q u. c::: a s ~:; u. n t o s cl e n <":\ t u I'" <·:~ z ~:1. p o 1 í t i c <:~ n ~~o c o n ~==· t :c:·~ ,... i a m i::: m a t a s 7 n ~-:\ 

P ,,. á t i c: <:i. r i ~;so n f:~ o oc OI'" t·· eu. S<·::n ~\o p 01... ou t: r· o mot i v o)" p <·:·:·1 o s; i mp 1 t:·s 

fato de que toda discuss~o ocorrida em instincias dessa natureza 

envo1v~:-~)· poF si ~::.ó7 interesses que s~o ec:on6micos F tamb~m 

po1 {t: ic:os,. inEvit<Áv<~:-1., pois., o seu FEgistro quando da elabora~~o 

c! i::·:· 1.1 m <":\ ~:"1. t <:i. n 

POl'" f i li) r não ~ dem<:\ i:::. 1 <-:·~mbt'"<:i.l'" que:· o di sc:ut'·~;.o f.::m si i mpÕt:· 

restFi~~es ao conhecimento mesmo da atuaçio política de qualquer 

S<·:·:·gmE·nt O r:;.oc Í c·~ J." através da análise de conte~do dos 

documentos escolhidosr podemos identificar tra~os do pensamento 

pol ít: i co cle-:s~:><-:·: segmento empresarialr bem como conhecer as 

principais demandas pol{ticas P econ8micas que comp~em seu 

un iv<-:-:t···so clf.·: asp iraç:()<7:~~ .. Entretantc:.,. segundo a perspectiva que 

adotamos"~ somente atrav~s da reconstitui~io histdrica de fatos é 

quE· podf?.·mos. é efetivamente a capacidade de 

a 1,. t i c 1.1 1 a(..-: ~o <7:- cl (:-;- b (":\ ,,. ~H-l. n h a p o 1 { t i c (":\ cl o~;; i n d 11 s t I'" i a i ~:; g a ü c h os .. E s ~::. <·~ 

trabalho faFemos adianteF na terceira parte deste estudo. 

Este cap{tulo est~ estruturado de acordo com distintos 

grupos tem~t:icos abordados pelos industriais ao longo do per{odo 

~~st: uclaclo... El E-~s elas~; i ficados como 

reveladores de fragilidade ou ~irmeza política empresarial. Para 

um melhor acompanhamento de nossa explana~ior const 1'"1.1 Ím<J~:. o 

nio sd as posturas 

adotadasF bem como o car~ter dessas .. O quadro est~ organizado 
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segundo três grupos de temas considerados os mais importantes no 

per(odo estudado" 

Os grupos s~o: as trocas de ministros, os pacotes econ6micos 

e a Constituinte" Além disso, sob o t{tulo de noutras quest~es 

pol(t icasn, inclu{mos quest~es que nio comp~e os grupos de temas 

principais, mas que aparecem ao longo da nossa explanaçffo P 

contribuem para a constitui~io da anil ise aqui proposta" 

3.1 - AS TROCAS DE MINISTROS 

De acordo com a classifica~io utilizada aqui, de um modo 

geral, as posturas adotadas pelos industriais quanto ~s trocas de 

ministros devem ser classificadas como reveladoras de fragilidade 

polftica" H~ que se distinguir, no entanto, o posicionamento 

adotado quando da substituiçio de Francisco Dornelles por Adilson 

Funaro" 

Efetivamente, nessa troca, em agosto de 1985, manifesta-se 

certa inquieta~io por parte dos empres~rios da FIERGS. Ocorre 

que, segundo esses industriais, fica caracterizado o fato de que 

José Sarney nio teria conseguido sustentar a coalizio polftica 

articulada por Tancredo Neves. Isso porque, com Funaro no 

Minist~rio da Fazenda, estaria ocorrendo uma evolu~ffo "-·"para o 

lado da ~rea polftica aparentemente mais popular, ou seja, a do 

estruturalismo, a qual d~ mais suportE popularn <Luiz Oct~vio 

Vieira, Ata 33/85, item 5). A percep~io de que fica criada uma 

homogeneidade de pensamento na nova equipe econ6mica faz com que 

sejam vistos "" •• riscos consider~veis, pois, quando todos pensam 
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da mesma forma, as chances de adoç~o de decis3es errBneas se 

multiplicam exatamente pela falta de contesta~~o entre os 

gov€rnantes.n <Luiz Octávio Vieira, Ata 33/85, item 5)" 

a afirmaç~o acima, de que interesses populares 

possam vir a ter junto ao governo seria negativo aos 

empresariais, traduz a percepçio empresarial de conflito, entre 

um e outro setor social" 

Ora, o fato de que os empres~rios percebam que nio h~ essa 

identidade de interesses n~o parece constituir-se em novidade. O 

importante para nds é que a posse do ministro Funaro é vista com 

certa desconfiança, porque ela caracterizaria a consolidaçio de 

uma perspectiva mais popular nas a~Zes governamentais. Com isso, 

os empres~rios revelam uma postura de precauçgo cr(tica diante do 

governo. 

Relativamente a outras troca de ministros, tanto na posse de 

Bres~er Pereira (1987), como na de ·Mailson da Ndbrega (1988), 

foram feitas demonstraç3es de apoio e de expectativa positiva 

quanto ~ futura atuaç~o de cada um deles. No caso de Bresser, o 

fato de ser um empres~rio inspirava confiança aos industriais 

ga~chos" Houve declaraçio de nesperanças de que <o novo ministro) 

faça um bom trabalho, em virtude de ser empres~rio, secret~rio de 

estado j~ pela segunda vez, achando que ele vai repor a con~ian~a 

no Pa(s ••• n <Al~cio Lingaro Ughini, Ata 17/87v item 4). 

A posse do ministro Maílson da Ndbrega, por sua vez, também 

foi vist~ com sat isfaçio, j~ que os empres~rios percebiam grande 

identidade entre 

empresarial ga~cha 

esse ministro anseios da classe 

< ••• ) principalmente quanto a questSes da 
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liberdade de mercado ••• u <Luiz Carlos Mandellir Ata 01/88y itEm 

:=~). t1<:\nd<:.-~11 i também naprecia o fato de que a ocupa~~o do cargo 

. , t: j <:'\ f <·:::- i t: a p o,,. u m t é c: n i c o <-:.' n f.~ o p o,,. um p o 1 í t i c o '" ( t·1 t <·:, 0 1. I B B r i t (:;:· m 

Enfimr qu<:,nto c\O~:; momentor:; ciE~sr::.<:·~~;;. tv·oc<:ts dUJ"antE-~ o PE~r Íoclo 

SarneYr vê-se que o apoio e a crença dos empres~rios prevalecE 

sobre a desconfian~a e a crítica. 

Com ~::-f<·~ i to r apenas a nomea~io de Di1son Funaro ( :1. 9B~7.i ) 

suscitou manifestaç~es de desc:onfian~a ela diretoria da FIERGS. 

H<::~smo assim y alguns meses mais tarder pode-se constatar uma 

atitude expl{cita de apoio ao Ministro e~ política econ6mica por 

ele estabeleciday como veremos. 

3.2 - OS PLANOS ECONôMICOS 

N 1
. ..., 

(:\S a V<:\ I (:\Ç. Ot~S dor:; industriais cl<:\ FIERGS planos 

econômico~:; i mplant<'i\dot:;. pelos mini stt'·os po~::.t<7.·r'· i ot,.~::-s <'i\ Fi,.<fnc i se<:> 

Dorne11es 1 fica evidenciada a posiç:~o de consentimentoT apoio e 

c: ,,. <·:·~ n ç: <":\ n o c o n t E' 1.1 d o cl a ~:; m<·:·:·d i d <:t s cl <-::· cada um dos planos. 

Diferentemente dos empres~rios ligados ele 

ind~strias do eixo Rio-S~o Paulor os industriais ga~chos apoiaram 

todos os planos econ8micos. mais uma vez estamos 

diante da fragilidade na atua~io política. 

O ano de 1986 foi marcado pela imp1ementaç:5o do primeiro 

plano econômico que visava a diminuir a infla~io para um (ndice 

zero~ o Plano Cruzado. 
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desde o in(cio dos anos 80, o pa(s viveu um 

processo de crise r recess~o econ6mica aliada alta 

inflacion~ria. Embora, entre os anos de 1984 e 1985, tenha 

ocorrido recuperaç~o F expansio da capacidade produtiva, os 

{ndices de inflaçio mantiveram-se altos (2)N Para enfrentar os 

1 
~ . 

prob emas econom1cos tentar conquistar a 

necess~ria legitimidade pol(tica (nâo conquistada nas urnas) para 

o exerc{cio de governo, o Presidente José Sarney autorizou, em 

dado momento, a implantaçio de medidas nio ortodoxas para a 

economia. 

Assim, em fevereiro de 1986, foi lançado o pacote econ8mico 

conhecido como Plano Cruzado, com a mudança do nome da moeda 

oficial em circula~~o no pa{s, os preços e sal~rios foram 

congelados, além do que foi prometido um {ndice de infla~~o igual 

a zero a partir daquele momento. 

Na FIERGS, podemos constatar que a primeira ata de reuniio 

de diretoria , apds a implantaç~o do referido plano econ8mico, 

nio faz referincia ao seu car~ter pol{tico; apenas registrava 

preocupaç~es de cunho t~cnico-operacional" Ou seja, nio foram 

~ objeto de discuss~o as razoes que levaram o governo a 

implementar esse e nio outro plano, como tamb~m nio foram 

discutidas as conseqUincias ou implica~~es pol{ticas que da{ 

pudessem resultar. As principais preocupaç~es evidenciadas diziam 

(2) O PIB, em 1981, teve uma variaç~o negativa de -4,4%u Em 82 
cresceu 0,7%; em 83 foi novamente negativo com -3,4%. Em 84 e 
85 atingiu um crescimento de 5% e 8,3%, respectivamente 
(Opto" de Contas IBGE, dez/89)" Os {ndices de infla~io 
atingiram, 109,9% em 1981; 95,4% em 1982; 154,5% em 1983; 
220,6% em 1984 e 233,65% em 1985. <Revista Conjuntura 
Econ8mica. Vol" 40" NQ i, FGV, jan/86 e Doc. Depto de indices 
e Pre~osy IBGE, fev/90)" 
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respeito a problema setoriaisv quanto ~ relaç~o entre custos e 

pre,os Ccongelados>v ou ainda quanto~ forma pela qual ~everiam 

ser implementadas algumas medidas CAta 08/86r item 5)" 

Aos poucosv a postura pol{t ica dos industriais ga~chos da 

FIERGSv diante da questior vai tomando forma. Assimr de um lado a 

pol{tica governamental recebe claro apoior como demonstram 

afirmaçies como essa: n ••• o pacote econBmicor pelo seu conte~dbr 

proporciona um cr~dito ~ livre iniciativar que dever~ sair 

fortalecida nesse proc~sso em que passou a ser mais valorizada"n 

<Luiz Octivio Vieirar Ata 9/86r item 8) Por outro lador os 

conflitos entre segmentos industriais e entre distintos setores 

elo capital (industrial e comercialr principa~mente> tornam-se 

evidentes. Afirmam entior que n ••• o Governo Federalr através das 

medidas decretadasr est:á induzindo <:\ conflitos o setor 

empresa r i a 1 em gera 1 r que encont t•·a -di f i cul d<:tdes de ne~goc i a1,. ent r C·~ 

si 7 e~ r <:\ 1 ~m di Si:>O está fazendo com que ,a soe i edade sE~ VC) 1 te 

contra o setor comercial.n <Guido Mirio D'Arrigo7 ata 9/867 item 

8). 

No caso da relaçio com o setor comercia17 os industriais 

entendem que no passado a n questio da oligopolizaçio dos 

super-mercados ( ••• ) foi favorecida pelo Governo que tinha 

interesse n<) uso dessa oligopolizaçio como instt,.umento de 

manipulaçio de (ndices inflacionários.n ( Luiz Oct~vio Vieirar 

Ata 9/867 item 8) Na realidader a pol{tica de congelamento de 

pre~os apenas tornou mais evidente o conflito existente entre os 

dois setores" A disputa por maiores ganhos7 entre as diversas 
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fraç~es do capital, ~um dado estrutural e manifesta-se com maior 

ou menor intensidade de acordo com fatores conjunturais. 

Quanto~ disputa com a fra~io financeira nesta conjunturar a 

situaçio ~ modificada relativamente ~ anterior" Até E~n t: ão C) 

grande problema localizava-se nas altas taxas de juros tobrados, 

havia uma insatisfação dos industriais quanto aos ~anhos do setor 

financeiro. Naquele momento, devido~ nova pol(tica econ8micar' a 

situação mudou, e a rentabilidade daquele setor é considerada 

p (~ 1 os i ndust1·· i a i s suficienteme~te baixa, a ponto de poder 

provocar demissão de "entre vinte e trinta por cento dos 

banc~rios"" <Luiz Oct~vio Vieira, Ata 13/86, item 5J Com efeito, 

d~rante v~rios mesei, o problema .dos altos juros bancirios, muito 

abordado no ano ant e1·· i or, deixaria de ser o centro da~ 

preocupa~~es na rela~ão entre os virias s~tores ~o capit~l. Isso 

os i n d u s t r ·i a i s setor 

intermedic\ç:ão financeira dfm·ina.d em funç:ão do crescimento que ~)e 

verificar~ no setor produtivo." <Luiz Octivio Vieirar Ata 13/86, 

item 5) Portantor esses industriais entendiam que o Plano Cruzado 

trazia benef(cios ~ iniciativa privada e especificamente ~ 

ind~stria 7 ji que com os juros diminuindo, o setor industrial 

Nio i por nada quer em març:o de 1986, a FIERGSr em conjunto 

com a Confederaç:ão Nacional da Ind~stria CNI, lanç:a um 

comunicado oficial sobre os resultados presenciados a partir da 

implementaç:ão do Decreto-Lei 2284/86 (Plano Cruzado)u Segundo 

esse comunicado: "O Programa de Estabiliza~io EconSmica do 

Governo Brasileiro j~ est~ demonstrando sua eficiciar gerando 
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benef{cios para toda a Na~io"n E, depois de pontuar nove itens 

com aspectos positivos, o documento termina dizendo que, apds 

inicial de implanta~io do Planar 

atualmente h~ a ncompatibilizaçio imprescind(vel dos interesse 

econ8micos, sob o esp(rito inarred~vel da livre iniciativa, da 

1 iberdade individual e de um Brasil constru(do sobre os alicerces 

da democracia duradouran <Ata 13/86, item 4). Em outros termo~, 

para os empres~rios da FIERGS o tipo de pol(tica econ8mica em 

vigor n~o s6 nio ~raz amea~as ~livre iniciativa (3), como também 

fortalece essa e a democracia. 

O apoio ao Plano Cruzado s6 nio ~ irrestrito, porque 

transpareceo entendim~nto de que o congelamento de pre~os nio 

resolve problemas fUndamentais que afetam o desenvolvimento 

econ8mico, çomo ~o caso do ngasto excessivo do setor p~blicou" 

Pdrém, esse congelamento ~ visto como uma nmedida transitória e 

um reflexo da necessidade de mudan~an <Ata 13/86, item 4)" 

(3) Outros empres~rios, como por ex~mplo, Henry Maksoud, Editor 
da Revista Visão; Guilherme Afif Oomingues, do setor 
comercial de Sio Paulo e, no Rio Grande do Sul, C~sar Rog~rio 
Valente, Presidente da Federa~io das Associaçaes Comerciais 
do Rio Grande do Sul, manifestaram-se com veemincia 
contririos à pol(tica econ6mica do Plano Cruzadoy sob a 
alegaçio de ameaça ao livre mercado e~ iniciativa privada. 
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Em setembro do mesmo anoy quando em reuni~o de diretorias da 

FIERGS/CIERGS (4) novamf.·~nt e foi avaliado o Plano Econ6mico 

governamentaly o qual permanecia em vigênciar dentre quinze 

industriais que se manifestaramy quatorze reafirmaram o seu apoio 

ao plano" Assim 0 com base na avalia~âo favor~vel, foi decidido 

que o CIERGS <Centro das Ind~strias do Estado do Rio Grande do 

Sul) deve se manifestar publicamente em apoio ao programa 

governamentaly considerando os movimentos contr~rios que visam a 

desestabilizar o Pa{sy como greves anunciadas para esta semana" 

Nesta manifesta~ior ~;et'" r e a f i r nH:\cl a a 

necessidade de ajustes setoriais no Plano Cruzado objetivando 

s<:\near a mc:tt ér i C:\s-·pr i mas r bem como a eventual 

ocorrência de igio" <Luiz Carlos Mandellir Ata 32/86r item 7)" 

Como podemos verr a reivindica~io por ajustes mantinha-ser mas a 

pol(tica do Plano Cruzado também continuava a ser aplaudida. 

(4) A FIERGS e o CIERGS atuam com diretorias ~eparadas, ma$ numa 
mesma sede e com reuniges conjuntas" Em julho de i986r embora 
Luiz Carlos Mandelli fosse eleito~ presidincia da FIERGS e 
do CIERGS, somente pode assumir o cargo no CIERGS~ Isso 
porque houve impugnaçio de sua posse ~ FIERGS pela chapa 
concorrenter liderada por Roberto Brauner Penteadoy 
presidente do Sindicato das Inddstrias de M~quinas Agr{colas 
do Rio Grande do Sul. Contudor em·junho de 1987r um processo 
judicial resultou favor~vel ~ posse de Mandelli" Durante o 
intervalo de tempo entre a elei~io e impugna~io e a posse do 
novo Presidenter Luiz Oct~vio Vieira teve seu mandato 
prorrogado formalmente. Porém7 quem efetivamente assumiu a 
dire~io dos trabalhos nas duas entidades foi Mandellir como 
pode se1r constatado através da ftr(~qi.iê-nc i<:-\ com que apatrece o 
seu nome e o nome do CIERGS no registro em atas. Entre julho 
de 1986 e junho de 1987, a sigla CIERGS praticamente 
substituiu a da FIERGSn Vale dizer que a chapa encabe~ada por 
Luiz Carlos Mandelli foi apoiada por Luiz Oct~vio Vieira" 

Outro dado importante relativo ao processo eleitoral é o 
de que7 pela primeira vez em elei~;es da entidade FIERGSr 
havia duas chapas concorrendo. Roberto Brauner Penteado 
estaria encabeçando a chapa representativa da ala mais 
conservadora do empresariado ga~cho <GROSr 1989>. 



C<:>m <-:~f r::: i t: o). com o passar dos meses as 

inquieta~~es come~avam a ganhar espa~o. Em outubror foi consenso 

que~~ "' ...... apds os sete meses de edi~âo do Plano Cruzador alguns 

itens precisam ser reestudadosr pois como a casa sempre defendeu, 

a medida foi a melhor poss{vel, mas o congelamento nio poder~ se 

A conjuntura pol{ticar ao final de 1986, com elei~~es para 

governadores estaduais e deputados constituintes, fez com que o 

Executivo Federal utilizasse o Plano Cruzado como t~tica para 

obten~io de apoio pol(tico .. Ocorre que o congelamento de preços, 

aliado a outras medidas do Plano, possibilitou certo aumento do 

poder de consumo por parte das camadas populares" Emb OI'.<:\ t <:l. 1 

congelamento de pre~os, apds nove meses de vigincia, fizesse com 

que certos setores produtivos retivessem estoques para p~essionar 

e obter aumentos de pre~osr mesmo assim o governo nio cedeu. O 

Executivo Federal respondeu a essas pressies com impo~taç~es, a 

-fim de mant f.--:-r o abastecimento dos produtos e os preços 

congelados. O plano estrat~gico do governo deu certo .. Os setores 

populares sentiram-se beneficiados F retribu{ram atrav~s da 

eleiçio maciça de governadores ligados ao principal 

governista, o PMDB .. 

Contudo, no final de 1986r passado o momento eleitoral, o 

governo liberou preços e muitos problemas voltaram a aparecer" 

Aos p tH.u:: o~;, desenvolveu-se novamente o processo inflac:ionárioT 

com p <·~1·· d <:l. d <~~ p od <·~I,. aqui t:; i t: i vo do~; .1 ' • "1 t sa artes e a a nas 

juros" Nesse per(odo, uma onda de greves tomou conta do Pa{s 

<inclusive com a greve geral de 12.12.86)" 
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A postura dos atores sociais que estudamos frente ao Plano 

Cruzado op~em-se àquela expectativa de temor 

posse do ministro Funaro" Se sua posse foi 

inicial quanto à 

vista com olhos 

descrentes e desconfiados,. as medidas econ6micas 

por ele proporcionaram aqueci~ento na produç~o 

i mp 1 em&~nt aclas 

i ndustt,. i al,. 

foram explicitamente apoiadas" Na percep~5o dos i nelus;t r i ê:\ i s;., 

foram ressaltados os aspectos positivos (aumento da produ~~o 

industrial,. diminui~5o dos juros bancirios,. aumento do consumo., 

etc> e nio aqueles que poderiam ser considerados negativos 

(c:ongelam€~nto elE~ Pl,.eç:o~i.,. intE~t,.f€·~1'"f?.·nc:ia elo E~;tado na E~c:onomia., 

ad i am<~n to <:.' p ,,. <Jb 1 <-:~ma~:; <~con ôm i c c)~:;,. etc),. 

evidenciando-se,. assim,. uma postura de maior consentimento do que 

Cl'' {ti C<:\ .. 

O ano de 1987 ~ marcado pela implementa~io ele um novo plano 

global a E~ C (Jf1 <Jm i (':\: o Plano Bresser. Para avaliar 

repercuss5o desse plano no meio empresarial,. interessante 

ob ~:;<~,,.v ar'· que,. 

Plano Cruzado,. 

com o fim do congelamento de preços,. devido ao 

os juros voltavam a subirN Por~m,. os empres~rios 

da FIERGS mantinham seu apoio pol(tico" 

No in(cio de 1987,. avaliando a pol(tica econ6mica em 

vigincia,. Luiz Carlos Mandelli,. ~ ~poca futuro presidente da 

o Presidente Jos~ Sarney criou 

um objetivo pol{tico neste Pa(s e este objetivo pol(tico é muito 

bem explicado no desejo de ter um Brasil c:om umê:\ melhor 

distribui~io de renda,. no desejo de combater a misériay e no 

desejo de manuten~io do crescimento ec:onBmico" e "se hoje estamos 

com as fibricas trabalhando em plena capacidade7 
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economia se encontra em regime de pleno emprego, ~muito bom que 

se lute para que esta situa,~o seja mantida.".n <Ata 3/87)u Ele 

prosseguia, afirmando a necessidade de que houvesse realinhamento 

de preços e que fosse tratada a questio dos juros banc~rios, 

vistos como falhas do Plano Cruzado- Portantor numa perspectiva 

que revelava crença, Mandelli entendia que o nMinistro da Fazenda 

num prazo curto, esta 

fase de transiç~o da economia brasileira """n <Ata 3/87). 

Entretanto, os primeiros meses daquele ano revelavam que os 

problemas de descompasso entre a pol{tica governamental para a 

economia e as demandas empresariais vinham ganhando contorno" Em 

reuniio, um empres~rio enumerava os tr&s principais problemas que 

poderiam levar o Pa(s ~ recessio econ8mica e que, portanto r 

deveriam ser evitados: "a questio do d~ficit que 

repercute nos Juros; a questio da· falta de poupan,a, que 

compromete a capacidade de investimentos e a questio do 

desequil{brio entre sal~rios e pre,osr que pode levar 

exacerbaçio do consumo e todas as conseqU&ncias que nds j~ 

conhecemos" <Antonio Carlos Bica Smithr Ata 8/87r item 4)" 

Em maio de 1987 houve mudanças no Ministirio da Fazenda, 

tendo assumido como titular Luiz Carlos Bresser Pereira. Nesse 

clima de mudança7 os industriais ga~chos deixavam transparecer a 

vontade de que fossem tomadas medidas de alcance mais amplo do 

que realinhamento de preços e a baixa da taxa de jurosN Assimy a 

nova pol{tica econ6mica deveria consagrar nregras de livre 

visando ~ liberalizaçio da economia e evitando 



intervencionismo maior p DI,. p <:-\I'' t: ~~ elo 9 OV(~~I,. nO h' 
(0<':\~JOb<~~~~·to 1... i ll'l<':\ 

Gocloy., Ata :t7/B7., itf.·~m 4) .. 

A Nova Rep~blica que., através do Plano Cruzado., havia 

proporcionado ganhos à fra~~o i n cl u s t ,,. i a 1 d o c a p i t a 1 ( se 9 u n d o o ~~ 

prdprios empres~rios) e., por· isso mesmo., teve o apoio dos 

industriais ga~chos., agora passava a ser objeto de uma anilise 

mais criteriosa po~ parte desse segmento social .. Assim., ~Jm 

empres~rio afirmava 

proposta da Nova Rep~blica era a reconcilia~~o do Estado com a 

sociedade (.w.) esta reconcilia~io passa por maior competincia na 

gestio p~blica., por austeridade e., certamente., pela redu~io do 

déficit p~blico., sendo que esta grande proposta ela Nova Rep~blica 

(" •• ) nio est~ sendo cumprida., hem ao n{vel federal nem ao n{vel 

de nenhum dos Estadosn <Antonio C. B .. Smith., Ata 17/87., item 4)" 

Com efeito., se., no ano do Plano Cruzado., as cr{ticas dos 

industriais da FIERGS ao tamanho e aos gastos do Estado nio 

apareciam., devido aos ganhos no setor produtivo., em 1987., 

semelhante ao que ocorreu em 1985., os problemas do d~ficit 

p~blico e dos juros altos voltavam~ tona" 

Entretanto., o advento do Plano Bresser., em junho de 1987., 

fez com que os empres~rios da FIERGS interpretassem-no da 

seguinte forma: n"N" o Governo di uma resposta ~s reivindica~~es 

da Na~io .. De um modo geral., ( ••• ) o sentimento reinante no 

empresariado brasileiro é de que o Plano Bresser teria que 

existir mesmo., e que em termos comparativos.,~ o mesmo bem melhor 

do que o Plano Cruzado Ir principalmente por ser mais flex{vely 
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ter um congelamento limitado a 90 dias, e pelas medidas que 

acompanham o Plano.v (Luiz Carlos Mandelli, Ata 22/87, item 5) 

~ importante salientar que, depois do apoio ao Plano 

Cruzado, e com a volta dos problemas econ6micos existentes 

anteriormente, os industriais da FIERGS manifestaram-se dispostos 

a apoiar o novo plano para economia, entendendo até que esse 

fosse melhor do que aquele. Isso significa que, mesmo existindo 

preocupa~~es em n(vel econ6mico com a retomada inflacion~ria, com 

os juros, com o déficit p~blicor etc, os empres~rios analisados 

mantinham-se firmes no seu apoio e numa expectativa po~itiva 

quanto ~s pol(ticas governamentais do per(odo José Sarney" 

P o r é m , se:· m t <:\ r,d <:\r , a o f i n c\ 1 d o <:\ n C) E~ m q u e:· ·f o i i m P 1 a n t a d C) , o 

Plano Bresser j~ nio mais alimentava essas expectativas e o 

ministro respons~vel foi substitu(do por Ma(lson da N6brega. Como 

J~ vimos, este ~ltimo foi considerado pelos empres~rios da FIERGS 

c:omo t1etento1'· de fJrancl€~ idf.~nt:.ici<:HJE~ com interes~;es empr~~sar i ais. 

Em 1988 e 1989 os temas da pol{tica econ8mica continuam a 

dominar o cen~rio das preocupa~Ses empresariais. Ne~;se t.Í1 t i mo 

ano, mais uma vez, esses mesmos empresirios demonstraram apoiar 

ou, pelo menos, depositar cren~a nas medidas governamentais. 

Convidado para uma reuniio em Bras{lia, a qual discutiria um 

novo plano econ6mico, Mandelli, que representou a FIERGS7 n ••• 

fez alusio a que a administraçio deste pacote ser~ mais eficiente 

quanto maior for o apoio manifestado, levando-se em considera~io 

a competincia e a sensibilidade do Ministro da Fazenda Ma{lson da 

Ndbrega e do Ministro do Planejamento, Joio Baptista de Abreu7 na 

condu~io do processou <Ata 03/89y item 5)" 
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Na an~l i se da Federa~~o sobre as 

planar o Plano Verio, que envolvia tentativa de diminuiçio do 

déficit p~blicor reduçio do n~mero de minist~riosr congelamento 

de pre~os e saliriosv entre outras coisas, fica ressaltada a 

necessidade de real contençio do déficit p~blico <Ata 03/89v item 

5). Al i~s, saneamento das finanças p~blicas ~ um tema, sem 

d~vida 7 relevante para esses empres~rios no que tange ao Estado 

durante todo o per{odo da Nova Rep~blicav A demanda pela 

diminui~io do déficit p~b1ico s6 nio aparece no p~r(odo do Plano 

Cruzado, como j~ mencionamos. 

Apesar da existincia de reclamos quanto aos pre~os 

congelados P aos~ Juros considerados altos por parte dos 

industriais da FIERGS, ainda assim, Luiz Roberto Andrade Ponte, 

industrial ga~cho que compunha o partido governista, entende que, 

em 1989, n ••• pela primeir~ vez o Governo toma medi~as s~rias 

para neutralizar o déficit p~blico n~·H <Ata 5/89, item 7). Nessa 

data, Ponte, que fora eleito como deputado federal pelo PMDB, j~ 

era l(der da bancada do governo na Cimara Federal. Mais tarde, no 

final do nomeado Chefe do Gabinete Civil da 

Presidincia da Rep~blica" 

De fato, o Plano Verio diminuiu a taxa de infla~io, que em 

janeiro de 1989 havia sido de 70,28%, para 3,6% em fevereiro 

desse ano. Como das outras vezes, no entanto, os problemas da 

economia brasileira nio seriam resolvidos com o novo plano 

econ6mico, mas novamente ~oram adiados. Um ruis depois do 

lança~ento do Plano Verioy os industriais da FIERGS j~ discutiam 

a necessidade de redu~io de jurosy uma vez que há 



nincompatibilidade entre juros altosr congelamento e tabelamento 

no referido Planou <Ata 07/89,. item 7)" Mas,. mesmo depois da 

indexaçio de preços com nova lista em maio de 1989r os setores da 

i ncltJs;t r i a c:\ 1 i mf::-rit (c: i c\ rt:·g i st: rave:\m 

descontentamento com as taxas de juros em vigor" A verdade ~ que 

lenta e gradualmente o {ndice inflacion~rio crescia,. terminando o 

ano com 53,.55% em dezembro. O per{odo final do governo Sarneyr 

bem como as v~rias experiincias mal sucedidas ele recuperaçio da 

economia nio o autorizavam a uma nova tentativa. Por isso,. ao 

final de 1989,. e at~ março de 1990,. a expectativa quanto a uma 

nova pol{tica econ8mica ficaria por conta do governo que ser1a 

~ -.. 

De qualquer forma,. o que importa neste estudo é ver que 

repetidas vezes os empres,rios da FIERGS demonstraram otimismo em 

rela,~o ~s atitudes do ex~cutivo. ~ bem verdade que durante os 

vá1'" i os anos,. com eHceç:ão c1aJ'"a de j_986,. os indu~;tr i<:ds defencl<~r<"i\m 

a diminuiç:io do d~ficit p~blico,. a austeridade nos. gastos do 

governo e tamb~m o fortalecimento da liberdade de mercado" 

Contudo,. a atitude que prevalece,. quando surge uma questio 

pr~tica diante da qual 
, 

(~~ :r 

antes de mais nada,. de apoio ao eHecutivo, de expectativa 

positiva. Mesmo que isso contradiga outros preceitos nos quais 

eles tamb~m acreditavam,. como é o caso da liberdade de mercado. 

~ interessante ver que no caso dos planos econ8micos 

implementados durante a Nova Rep~blic:a,. segundo Diniz (1989>:r o 

empresariado do centro do pa(sr atrav~s da FIESP e FIRJAN, apoiou 

o Plano Cruzado. Contudo,. 
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"no que diz respeito ~s tentativas de corre,io 
introduzidas no final de 1986, conhecidas como 
Plano Cruzado II, o empresariado revelou-se 
unanimimente contr~rio. Da( em diante as 
sucessivas tentativas do governo no sentido de 
manter alguns controles sobre a estrutura de 
pre~os ou aumentar a sua capacidade de 
arrecadaçio fiscal esbarraram em resist~ncias, 
chegando ~proposta de desobedi~ncia civil por 
parte da principal entidade de c~pula do 
empresariado pauli~ta, a FIESP". <DINIZ, 1989 7 

Pn 32) 

Assim, no caso de propostas de aumento na arrecadaçio 

fiscal, a rea~io dos ga~chos foi bastante semelhante ~quela dos 

empres~rios do centro do pa{s: contrariedade. Por outro lador no 

que tange ao·controle de pre~os, parte de cada um dos planos 

econ6micos implementadosr hi uma n{tida distin~io. Nio que 

empresirios~ga~chos fossem simplesmente a favor desse controleT 

ma~ o consideravam necessirio para resolver problemas econ6micos. 

Porémr industriais da FIESPr através de M~rio Amato, pregavam a 

desobediincia civil. 

Com efeito, um fato importante, para avaliar a atua~io 

pol{tica empresarial, é perceber quer mesmo fazendo cr{ticas ao 

tamanho do Estado e ao dificit p~blico e admitindo a nio-

resolu~io dessas questies por parte do executivo, apenas no 

quarto ano de mandato de Jos~ Sarney foi que se admitiu 

claramente a fragilidade pol{tica do governo. A figura do 

presidente, at~ entior nio havia sido atingida diretamente. Logo 

no in{cio do mandato de Sarney~ os empresários demonstraram 

frustraçio na ausincia de Tancredo Nevesr mas as cr{ticas diretas 

s6 ocorrem em 1988" 



Naquele anor ficou claro quer na percep~io empresarialr os 

p ,,. ob 1 c~~ mas n ãc) ~;ão <:\P E·n <:'c. s <-:~c:onôm i co~:. r t<:\mbém mora i s: 

dessas quest~es torna-se dif(cil devido~ falta de autoridade por 

parte do presidente Sarney < At <:t 04/BB r i t: <~m 9) .. As~:;imr ~::.e até 

entio os principais problemas nacionais eram apontados sem 

{.:.t lsH:~ ir d ir·c~tamente a figura Pl"'<~si<h~nc: ia1 r naque1<~ momentor ti:\1 

avalia~~o revelou certa descren~ar o que é novidade. Isso ocorre 

apenas no quarto ano de mandator e sob a nomea~ão do quarto 

ministro para a ~rea econômica, o que se revelou como uma postura 

frJgilr porque nascida com atrasou 

industriais da FIESP nessa questior acreditamos que isso ocorreu 

muito mais cedo relativamente~ FIERGS. Desde os ajustes do Plano 

Ct"' uzado r os industriais do centro do pa{s adotaram postura muito 

mais cr{tica do que os ga~chosr o que os levou a um n{tido 

enfrentamento com o governar como demonstra 

3.3 - A CONSTITUINTE 

A atuaç:ão dos industria~s ga~chos junto ~ Constituinte 

evidencia de certa forma um carJter distinto daquele at~ aqui 

apresentado. Nesse casor ficam mais evidentes os indicadores de 

firmeza. O tema da Constituinte ~ abordado aqui 

aspectos: a sua convocaçio, o chamado Movimento pela Liberdade 

Empresarial e a participaç:io no auto-denominado Centrio" 

O F R G S 
llõBoJcca Setorial. de Ciências Sociais c Humamdada. 



Nos casos da convoca~~o da Assembléia Constituinte e da 

participa~io no Centrior o posicionamento empresarial revelou-se 

firmer porque vinculado a uma mesma postura, mantida em v~rios 

momentos e sob v~rias quest~es, demonstrando convic~io quanto ao 

conte~do de seu pen~amento. Embora qualificamos as posturas, 

nesses casos, como sendo conservadoras, o importante aqui ~ menos 

a qualifica~io em si e mais a sua identifica~io repetidas vezes, 

o que demonstra certeza ou seguran~a quanto aquilo de que ~ 

d<~fencl i do" 

Exemplo disso encontra-se com clareza no in(cio do ano de ( 

85, ant <~s mesmo de posicionarem-se sobre a convocaçio da 

quando se reve1 c>u o 

industriais quanto ~possibilidade de esquerdizaçio do governop 

Assim, u ...... Luiz Oct~vio Vieira argumentou que o nosso grande 

compromisso é ajudar este Pa{s no atual per(odo democr~tico, para 

nio cairmos no populismo, e depois do populismo, c\ história 

mostra que se sucede o autoritarismo. Entio, é preciso ajudar c 

Governo a manter a clemocraciau <Ata 2/85, item 6) .. 

Embora possa parecer, conforme a colocaçio acima, 

autoritarismo seja o mal a ser e~v i t F.tdo, na verdade, 

observarmos outras afirmaç;es feitas nessa mesma reuniio, veremos 

que é o populismo o causador desse grande temor .. Por exemplo, a 

afirmaçio de que " é preciso estar atento para nio voltarmos ~ 

realidade de as For~as Armadas terem que assumir o poder "".u 

<Carlos Goidanch., Ata 2/85, item 6) revela o entendimento de que 

h~ situaç~es em que os militares sentem-se obrigados a tomar o 

poder .. Ora., essa afirmaçio demonstra a idéia d(::~ que., q uan cl o 
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d~terminados inter~ss~s (dos industriais) sent~m-se ausentes ou 

mal representados, entio ~ leg{tima a interven~io militar (5). 

Um s~gundo exemplo do cons~rvadorismo pol{tico e da 

preocupa~~o maior com os interesses im~diatos do setor industrial 

do capitalr evidencia-se em maio d~ 1985, quando o presidente da 

Federa~io~ Luiz Oct~vio Vieira, u.". disse que a Constituinte nio 

~uma prioridade do ~mpr~sariado nacional qu~ ~st~ muito m~is 

preocupado com a retomada do crescimento econ8mico, a queda das 

taxas de possibilidad~ de novos mecanismos de 

invest.imentos, a supera~io das injust i~as sociais e os problemas 

na ~rea trabalhistan <Ata 14/85r it~m 6)" Essa afirma~io acima 

implica o entendimento de que tais questges podem ser resolvidas 

deixando de lado a sua institucionalizaçio" Entretanto, muitos 

segmentos da sociedade, que reclamavam por justi~a social, 

tiveram na convoca~io da Assembl~ia Constituinte uma de suas 

principais aspira,ges e arma de luta. 

Mesmo assim, na mesma reuniio, manifestam-se a favor da 

forma~io de uma Assembléia Constituinte pelo menos cinco 

empres~rios <Jos~ Aury Kleinv Henry Victor Saatkamp, Dagoberto 

Lima Godoy, Alécio Lingaro Ughini e ~lio Eul~lio Grisa) 

entendendo que esta seja numa forma de reorganizar o Pa(s 

pol{tica, econ8mica e socialmenten <Ata 14/85, item 6). Por fim, 

os empres~rios identificam uma tendincia cada vez mais acentuada 

de esquerdiza~io no Pa{s, fragilidade ( a a w } est~ 

(5) Nio h~ o que estranhar nesse tipo de posturar pois como j~ 
vimos (cap(tulo 2> a FIERGS apoiou o golpe de 64 P 

praticamente todos os governos militares" A FIERGS tamb~m 
tardou a engajar-se nas manif~sta~Ses pela liberaliza~io do 
regime pol(tico que, em 1978, come;avam a ser objeto de açio 
dos empres~rios do centro do paÍsu 
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caracterizando a figura do Presidente da Rep~blica em Exerc{cio, 

situaçio que n~o pode passar desapercebida pelos empres~rios, sob 

pena de se permitir a implantaçio, pelos centros de esquerda, de 

uma ditadura popularn <Ata 14/85, item 6) (6). Essa avaliaç~o da 

conjuntura pol{tica uniu os empresirios, apesar da postura 

inicialmente contr~ria, pela necessidade de convoca~io de uma 

Assembl~ia que elabore uma nova Constitui~io para o Pa{s. 

De qualquer forma, fruto de um acordo pol(tico entre as 

forças que detinham o poder estatal e sob a pressio de setores 

sociais deles exclu{dos, em 1986, foram eleitos os parlamentares 

que formaram a Assembl~ia Constituinte. 

Sobre essa val~ dizer que, préocupados com sua configura~io, 

umas sem organiza~~es de base e partidos pol{ticos confi~veis e 

com poucos pol{ticos profissionais comprovadamente leais o 

empresariado se viu obrigado a apoiar candidatos cuja plataforma 

eleitoral era basicamente a defesa da livre iniciativan 

<DREIFUSS, 1989, p. 64)u Ao mesmo tempo, o empresariado procurou 

lançar can~idatos prdprios ao Congresso, Ji que o momento de re-

discussio do papel do Estado e da sociedade tornava indispens~ve~ 

essa participação. 

Na FIERGS, a candidatura e elei~ão do industrial do setor da 

constru~io civil, Luiz Roberto Andrade Ponte, parece ter 

significadn uma vitdria menos pessoal ou do partido pelo qual se 

(6) Cabe salientar que a id~ia de fragilidade do Presidente 
Sarney nio vem associaday nesse caso, ~ id~ia de erros ou 
incapacidade em sua atua~io. Isso sd ocorre no quarto ano de 
mandato" Nesse momento, a avalia~io dos industriais revela 
muito mais a frustra~io pela ausincia de Tancredo Neves, 
presidente eleito por um Col~gio Eleitoraly representando um 
pacto social e que, tendo em vista seu fa1ecimento7 foi 
s~bstitu{do pelo vice-presidentey Jos~ Sarney" 



candidatara. Na verdade, na Federaçio havia a posiçio de que um 

de seus membros deveria representar va classe empresarial como 

sua missio no Congresso# <Ata 25/85, i t <·:~m B >.. A , ... <·~f<-~t'· i d <·=·~ 

candidatura tem claro ideal corporativista, como fica demonstrado 

em observa~ies como essa: v"." é chegado o momento de realmente 

os industriais se mobilizarem em torno da indicaçio de um nome 

para ser eleito como representante de primeira linha da clas~e 

empresarialv (Juan p i C) Gf .. ~l-- mano r Ata ~?.5/8!:j,. item 8) .. 

ponderando,. houve quem vaduziu que é importante refletir sobre as 

chanc<-:-:-s ele· um representante exclusivo do empresariado na 

ConstituiMte, pois este seria eleito apenas com os votos dos 
•. 

empres~rios" (Luiz Octavio Vieira,. Ata 25/857 item 8)" Contudo,. 

logo a seguir "ressaltou que muitos Parlamentares na Cimara e no 

Senado sentem-se con$trangidos de se apresentarem como defensores 

do empresariador razio pela qual essa classe sempre se viu 

compelida a ~ceitar as regras a que o Governo Federal a submete" 

(idem). Luiz Roberto Andrade Ponte, se eleito, portanto,. seria <e 

foi) um representante empresarial sem qualquer constrangimento. 

Ali~s, a atua~io de Ponte na Constituinte foi marcada pela 

identidade e mobilizaçio junto ao grupo de parlamentares 

autodenominado "Centrio". Isso fez com que o representante 

industrial, sa{do da FIERGS, nio deixasse d~vidas de que 

realmente representava o conservadorismo pol(tico. 

Dreifuss (1989) explica que 

vos conservioldgicos estavam aglutinados num 
agrupamento denominado,. significativamente, de 
'centrio'7 que pela exorbitincia populista do 
nomEy transmitia a falta de substincia 
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program~tica e de coerincia estrat~gica. Mais~ 
enfatizava a forma e uso t~tico, como rolo 
compressor ou ar(ete um mecanismo de 
demol iç~o, n~o de construçio e, nesse sentido, 
passageiror temporal e pontual deixando 
clara uma outra questio fundamental: no 
processo pol(tico brasileiro, jamais houve 
centro, enquanto postura b~sica e 
program~tica, embora o termo campei~ no 
market ing ideológico.n <DREIFUSS, 1989, p. 
113) 

De qualquer o importante ~ ver que com sua 

participaçio no Centrio, o empresariado da FIERGS adota na 

pr~tica o conservadorismo pol (tico, uma postura j~ antes 

manifestada. Isso ficou evidente no caso do temor de 

esquerdizaçio do governo e na identificaçio da conseqüente 

necessidade de uma intervençio militar, bem como na postura 

inicial pela nio-convocaçio da Assembl~ia Constituinte. Com a 

participaçffo no Centrio, mais uma vez os industriais ~a FIERGS 

manifestam um mesmo tipo de posicionamento, o que revela firmeza 

quanto ~quilo que defendem. 

No Movimento pela Liberdade Empresarial, uma campanha 

pol(tica que visou a influenciar as decisies da Assembl~ia 

Constituinte, principalmente sobre o cap{tulo d~ Ordem Social, os 

industriais da FIERGS revelaram significativa capacidade de 

mobilizaçio, isto ~,foram firmes na defesa de seus interesses 

como mostram os fatos. Em nome da defesa da iniciativa privada, o 

CIERGS e, especia1mente7 Luiz Carlos Mandell i <7> atuaram de 

forma destacada" 

<7> Ver nota 5. Seu conte~do nos permite entender porque o CIERGS 
e nio a FIERGS atuou de forma destacada nesse per{odo. 



Com efeito,· no dia 23 de junho reuniram-~e, na sede do 

sistema CIERGS/FIERGS, cento P cinco entidades empresariais 

gai.Íchas qu<:-~ objetivavam organrzar-se 

claramente, a uniio do empresariado e sua determina~io em nio 

aceitar pacificamente o estabelecimento, na Constituinte, de 

normas que ameacem a livre iniciativa" CAta 23/87, i t: em f.>) • 

Iniciava-se entio, uma mobiliza~io que seria conhecida como 

"Movimento pela Liberdade Empresarial" tinha como escopo, antes 

de mais nada, a derrubada pelos parlamentares constituintes dos 

i t: en ~; ap , ... ovacl os pela Comissio de Sistematiza~io, os quais 

estabeleciam estabili~ade no emprego aos trabalhadores, regime de 

40 horas semanais de trabalho, direito irrestrito de greve e 

limitaç~es ao trabalho noturno" 

Naquele dia, /J'Maníf'e~sto PE~l<:\ Liberdade 
.. 

Empresarial" a FEDERASUL, FARSUL <Federaçio da Agricultura do 

Estado do Rio Grande do Sul), FIERGS/CIERGS, Associa~io dos 

Jovens Empres~rios, entr(~ as 105 entidades representadasr 

r· e g i s t r a v<:\ m que e n t e n d i a m no · ~~ i ~; t e nH:\ da. 1 i v, ... e· i n i c i a t i v<:\ c o nH:> o 

I.Ínico capaz de promover o desenvolvimento harm8nico do Brasil~ A 

a~io do Estado, por sua vez, limitada a sua fun~io 

or·iginal de indutor dos avan~os da empresa privada"w Por isso, 

tais empres~rios "repel<~m de dispositivos 

compu 1 só r i or;; qi.H!' interfiram na estabilidade da empresa privada 

por meio de restri~~es autorit~rias <~ •• >. ~preciso dizer uniou 

com veemência ~s sugest~es retrógadas de estabilidade, jornada de 

trabalho de 40 horas, direito irrestrito de greve, entre outros/J' 

(Ata 23/87 r item 6) .. 
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Foi definidor ent~o, um encontro para o dia 7 de julho, o 

qual marcaria o in(cio de um processo de coleta de assinatu1·as 

para o envio de emenda popular, defendendo as teses mencionadas, 

junto~ Assembléia Nacional Constituinte. O encontro, no Parque 

de Exposi~~es Assis Brasilr em Esteior contou com a presen~a de 

5u000 (cinco mil) empres~riosr o que surpreendeu a muitos deles. 

Por sua vezr a emenda~ Constituinte conseguiu reunir 34.000 

assinaturas (quatro mil além do esperado). 

Conforme Denise Gros, no texto aprovado para o item sobre as 

garantias de emprego (na constituinte) é o mesmo proposto pela 

emenda dos empresirios ga~chosn (Gros, 1989, p. 142). Inclusive a 

idéia do pagamento de uma indeniza~~o progressiva ao trabalhadorr 

em caso de demissio, aprovada na Constituinte, era colocada como 

alternativa~ estabilidade na proposta do empresariado ga~cho, 

que se mobilizava <Ata 23/87, item 6)" 

Certamente a mobiliza~~o empresarial contra a estabilidade 

no emprego n~o se restringiu~ regiio ga~~ha. Outros empres~rios 

e entidades em n(vel nacional possu{am o mesmo interesse. 

Contudo, esse movimento em forma de campanha ncuriosamente 

começaria pelo sul do pa(s, na maior manifestaçio da histdria do 

empresariado ga~cho ••• n CDREIFUSS, 1989, Pu 187)" 

o nMovimento pela Liberdade Empresarialn 

caracterizou uma vit6ria dos empres~rios ga~chos 

especificamente de uma fra~io industrial (aquela ligada~ FIERGS> 

que, historicamente, teve sua atua~io polftica marcada pela 

cautela e consentimento, como vimos no cap(tulo anterior. Nas 

palavras de um de seus protagonistasr o empresariado do 
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Estado <RS> & ' ES(a de pelo fato de crescido 

enormemente a sua participa~io pol{tica queT h~ alguns anos atr~s 

era praticamente nulau <M~rio Louren~o Polesso, Ata 30/87r item 

7). 

Para avaliarmos essa atua~io, devemos compreender tanto o 

momento pol(tico vivido pela sociedade brasileirar como a 

situa~io dos empres~rios nesse contexto" De fato, a questio 

pol(tica de maior p~so naquela conjuntura era a elaboraçio da 

nova Constitui~io, considerando-se o significado que possui o 

estabelecimento de novas <ou manuten~io de velhas) regras do jogo 

pol{tico, no seu sentido mais amplo. Nesse contexto, os mais 

v~riados setores sociais ~obilizaram-se na defesa de suas 

propostas. 

Especificamente quanto ~ atua~io empresarial, René Dreifuss 

(1989) entende que a fase de elabora~io da nova Constitui~io, bem 

como o processo de transi~io evidenciaram 

importantes quest~es. Primeiro, o fato de que os deputados 

constituintesr em sua maioria, formavam um grupo 

0 conservio16gicou, conforme j~ mencionamos. Ou seja, al~m de 

cons~rvador, tamb~m fisioldgico. Assim, havendo a necessidade da 

manuten~io do P sendo os pol {ticos, pelo 

fisiologismo, pouco confi~veis, tornou-se necessirio um 

envolvimento mais aberto dos empres~rios com a instincia 

decisdria (no caso, o Legislativo) do que em per{odo anterior. 

Um segundo determinante dessa atuaçio empresarial deriva 

daquilo que Dreifuss (1989) define como inadequa~io de 
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pronunciava, devido, tanto ao momento constituinte, quanto ao 

processo de democratiza~~o politica em curso. Por isso, segundo 

Dreifuss, os atores sociais em quest~o tiveram que buscar novos 

meios para exercer essa luta, ou seja, através de npiv8s 

pol{tico/ideoldgicosn (OREIFUSS, 1989, p. 45). Isso significou, 

por exemplo, a reduçio de sindicatos e federa~~es ~ fun~io de 

nlobbyn e organiza~io de campanhas. Outros meios foram as fren~es 

mdveis de açio pol(tica entre as ~reas sindical, militar e 

partidiria, por exemplo, e comandos unificados. Este~ o caso da 

Uniio Brasileira de Empres~rios. 

Conforme as observa~5es feitas por Dreifuss, podemos dizer 

que, sem d~vida, a' conjuntura pol(tica constituinte foi um fator 

determinante da mobiliza~io dos empres~rios ga~chos. Havia, na 

~peca, quest5es espec{ficas que amea~avam, segundo esses, a 

existincia da empresa privada, quais sejam, a aprova~io da 

estabilidade de emprego e a diminui~io da jornada de trabalho" 

Segundo Brunhoff (1985), a inseguran~a do emprego, uma·das 

caracter{sticas da utiliza~io capitalista da for~a do trabalho, 

constitui-se numa condi~io para a gera~io da disciplina do 

trabalho. A inseguran~a e a disciplina sio indispensiveis no 

processo de produ~io capitalista. A amea~a constante do 

desemprego gera a disciplina do trabalho, mesmo sob a condi~io de 

baixa remunera~io. Nesse sentido, os empres~rios, que viam na 

establilidade uma amea~a ~ iniciativa privada, nio estavam 

fazendo mais do ~ue defendery na pr~ticay necessidades b~sicas do 

processo de produ~io capitalista e sua prcipria sobrevivincia" 

Isso~ mais um ind(cio de firmeza pol{tica. 
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~ importante salientar que essa forma de atua~~o n~o 

restrita a contatos individuaisr ou de entidades com pol{t icosr 

masr simr mobilizando amplos setores ligados ao capital e também 

Paulor por exemplor o Presidente da Central 

Geral dos Trabalhadoresr Luiz Antonio Medeirosr foi contr~rio à 

aprova~~o da estabilidade no emprego) DREIFFFUS (1989) demonstrou 

quE~ hoUV(-!" mudan~as nos meios de press~o utilizados pelos 

empres~rios relativamente ao per{odo autorit~rio" O processo de 

democratiza~io alterou o tipo de atua~io pol(tica" De fatoy nio 

podemos deixar de reconhecer a exist~ncia de um processo de 

democratiza~io nas formas de participa~io dos v~rios setores 

sociais junto ao Esiado. Contudor isso est~ longe de significar o 

abandono de velhas formas de relacionamento" 

Ao mesmo tempo em que7 desde o in(cio dos anos 80r h~ um 

fortalecimento da organiza~io empresarial er mais recentementer 

participa~io direta de representantes desse segmento concorrendo 

a cargos eletivosr nio ocorreu uma ruptura com o padrio 

organizat ivo anterior. Conforme Dinizr ocorreT isto simT umc·~ 

revitaliza~io das estruturas Ji existentesr como ~o caso da 

atua~io das federa~ies e da busca de negocia~Ses ·diretas com a 

burocracia estataly "atrav~s de demandas pela institucional iza~io 

de arenas neocorporativas"- cria~io de conselhos e drgios de 

regula~io sobre pol(tica econ8mica e industrial <DINIZT 1988)" 

Enfim7 ~ importante frisar quer mesmo que se possa avaliar a 

atua~io dos · empresirios ga~chos junto ~ Constituinte como 

resultado de uma conjuntura pol(tica prdpria, isso nio diminuiu a 

importincia da sua capacidade de mobiliza~io naquele episddio. A 
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mob i 1 i:.::-:<":\<;: ~~o f o i significativa e aglutinou segmentos empresariais 

origin~rios de vários setores e fra~~es do capital" Caracterizou

se por uma campanha com objetivos espec(ficos e tempo limitadoy 

evidenciando forç:a quanto à capacidade de mobilizaç:io dos 

industriais da FIERGS" 

- CONCLUS~O 

Tendo em vista o objetivo deste cap(tulo,. qual seJa., a 

ident ificaç:io do car~ter subsidi~rio ou n~o do pensamento 

pc)l ít i c:o elos industriais da FIERGS diante de temas nacionais., 

fazemos algumas consideraç:~es" 

Assimr vemos que o car~ter subsidi~rio ou de fragilidade 

P<Jl ít ica,. de <":\COI'"do_ com nossa clas~;ificaç:ão., s<Jbrf~pÕe·-se àquil<:> 

que classificamos como indícios de firmeza política. De um lado, 

identificamos mobilizaç:io e atitudes firmes junto ao Legislativo 

Federal no caso da elaboraç:io ela hova Constituiç:io para o país. O 

chamado Movimento pela Liberdade Empresarial é exemplo disso" 

Classificamos como firmes também as manifestaç:Ões de posturas 

políticas conservadoras ao longo do período estudado. Essas 

p os t u r c\ s s ~~o c o n s i d e,,. a d c\~; ·f i r mE~ s ., n ~{o p &~ 1 o c: o n sE· r· v a d o r· i ~> m C) E~ m ~; i ,. 

mas sim pela adoç:ão de postura sem vacilação e pela sua 

continuidade ao longo do tempo" 

Esse tipo de posicionamento aparece diante da percepção de 

esquerdizaç:io do governor no caso da convocaçio da Assembl~ia 

Constituinte e tamb~m por ocasiio da participaç:io no grupo auto

denominado Centrão" 
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Por outro lado, as manifesta~~es de fragilidade, mais 

significativas que as anteriores, aparecem em v~rios momentos 

importantes da vida pol (tica e econBmica do pa{s durante o 

governo Sarney" E curioso ver que tais situa~ges acontecem diante 

do executivo no caso das trocas de ministros e da implementaç~o 

de planos econ8micos, ocorr~ncias . comuns no per(odo. o 

consentimento, as expectativas positivas e, em ~lt ima an~l ise,~ o 

apoio ao governo sempre ficaram claros a cada novo plano 

econ8mico ou a cada novo ministro, exceçio apenas do caso Funaro, 

o qual, no entanto, obteve grande apoio com o Plano Cruzado. 

Contrapondo-se a isso, sabemos que a FIESP - representante dos 

industriais de Sio Paulo - apoiou o Plano Cruzado, mas op8s-se a 

todos os outros planos, bem como promoveu um enfrentamento direto 

com o governo Jos~ Sarney, pregando a desobediência civil <DINIZ, 

1989, Pu no ano de 1986" Quanto ~ FIERGS, apenas em 

1988 faz cr{ticas ~ figura presidencial, identificando falta de 

autoridade em suas 
~ 

a~oes" 

Raciocinando nos termos utilizados por Bourdieu (1987), como 

vimos no cap{tulo anterior, podemos afirmar que existe uma 

homologia de posiçio nos campos econ8mico e pol(tico, entre as 

posiç;es ocupadas pelos industriais do centro do pafs e os 

ga~chos no cenirio nacional" Os empres~rios do centro do pa{s sio 

hegem8nicos economicamente, E os ga~chos sio subsidiirios" No 

campo pol{tico, as posiç~es parecem repetir-se. 

No pr6ximo cap(tulor vamos ver de que maneira pode ser elas-

sificada a atua~io pol(tica dos industriais ga~chos no interior 



114 

da est~utu~a ~egionaly isto éy naquela est~utu~a onde ocupam uma 

posi~io hegem8nica em termos econ8micos. 



CAPiTULO 4 - OS POSICIONAMENTOS DIANTE DE QUESTÕES POLiTICAS DE 

ÂMBITO ESTADUAL 

- INTRODUÇÃO 

Este cap{tulo d~ continuidade a an~lise 

político dos industriais ga~chos com base no conte~do das atas de 

reuniio de diretoria da FIERGS. Trabalhamos aqui os temas e as 

posturas no imbito estadual" 

O objetivo ~de demonstrar que7 em se tratando de questS~s 

regionais7 prevalece uma atua~io política distinta daquela 

verificada até aquiu Em vez de passividade7 h~ posicionamentos 

ativosT ou de nega~io criticando7 ou de afirmaçio7 articulando 

<:\<;:Õe~-~ conjunt:e:\=·· 

Essa situaç~o ocorre por dois motivos: primeiro7 pela 

rela~io entre empres~rios e governo ou temas 

re-g i on a 1 esses; e:·mp r esár i os 

realmente ocupam uma posiçio de significativo poder econ8mico e 

político .. 

De um modo gera17 a rela~io entre segmentos sdcio-econ8micos 

e governos estaduais ocorre com muito mais proximidade física eT 

portanto7 com maior possibilidade de iniciativas e cr{t icas de 

ambas as partes. O segundo motivo7 deve-se~ posi~io que esses 

atores ocupam nas rela,Ses de poder nesse imbito 7 bem como ao 
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significado que tais quest~es adquiremr Já que se relacionam 

diretamente a seus investimentos" Orar ser em termos nacionaisr 

(~ssc-;:·~::. (·:-~mpr (~s<·:tl"" i os o c 1.1.p ~":1.~:; •..ifH<:\ p os i c;: ão sub si d i <:\t"" i a,.. no R i o G1"" <!ln d <-:~ 

do Sul sio ao contr~rio hegem8nicos. Isso nio significa que sua 

vontade esteja sempre sendo efetivada pelo governo estadual, mas 

sim que sua capacidade de influincia e de cr(t icar bem como a 

'"' d repercussao essa cr{tica, não são pequenas" 

Considerando as especificidades mencionadas, neste cap{tulo 

trataremos dos temas de interesse regional. Procuraremos mostrar 

<:\ qu<:\ 1 i da dE· mais ativa e me:·nos fr<:\gil €.-~m 

posicionamentos nacionais, conforme vimos no cap{tulo anterior" 

Assim, aparecem dois tipos de quest5es. Uma, sobre a relac;:io 

entre os empres~rios e o governo estadual, mais especialmente o 

executivo e a segunda, que diz respeito ~s in i C i e\t i Vc:\S ciC)~i-

prdprios industriais, apontando soluc;:ies de problemas regionais" 

4.1 - A RELACÃO COH O EXECUTIVO ESTADUAL 

Os anos de 1985 e 1986 marcaram um tipo de relacionamento 

dos representantes do setor industrial com o governo estadual 

distinto daquele que marcaria os tris anos posteriores. Acontece 

que, em 1987, depois das eleic;:ies para ~overnadores em todo o 

pa{s, no Rio Grande do Sul ·uma nova equipe de governo assumiu, 

provocando fatos novos. 

Os dois primeiros anos de Nova Rep~blica, com o governo de 

Jair Soares no Rio Grande do Sul, foram marcados por um vis{vel 
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desgaste na relaçio entre empresariado da FIERGS e o governo 

estadual" 

Em reuniio de diretorias da FIERGS/CIERGS, em janeiro de 85r 

um assessor econ8mico, referindo-se a situa~io do executivo 

estadualr conforme est~ documentador disse uuuuque o estado nio 

estaria arrecadando o suficiente para pagar o serviço da d(vida 

p~blica. Disse estar perplexo ante a facilidade com que o governo 

do estadual contrai novas d{vidas, admite pessoal, avolumando, 

cada vez mais, os problemas de endividamento" Enfatizou a 

importincia de os empres~rios terem presente essa problem~tica, 

devido aos reflexos negativos que recai~io sobre as empresas do 

Estado, decorrentes de soluçies que deveria ser encontradas para 

o saneamento dessa d(vidau <Adroaldo Gonçalves da Rosa, Ata 3/85, 

A preocupaçio segundo os empres~rios, ganha 

respaldo dos fatos j~ que, em maio de 1985, vem a p~blico uma 

den~ncia sobre a ugrave situaçio financeirau vivida pela CEEE e 

u" •• os riscos eminentes de uma falta generalizada de energia para 

as ind~strias de modo particular, e para o Estado de mo&o geral, 

sendo esperado, para ev.itar-se este problema, como ~nica soluçio, 

uma intervençio federal nessa estatalu <Ata 15/85, item 8). 

De fato, a questio da falta de investimentos em infra-

estrutura para o desenvolvimento industrial no Rio Grande do Sul 

se constitu{a num s~rio problema para esse empres~rios" O 

racionamento de energia el~trica, em 1986, e a ausincia de 

garantias quanto~ possibi)idade de su~rimento da demanda fizeram 



1.1. B 

com que o tema aparecesse freqUentemente nas pautas de reuni;es 

d t::·~ d i r· et: OI'' i a .. 

As principais discuss~es em torno do tema compuseram-se de 

dois tipos diferentes de quest~es" Um, atribuindo a causa do 

problema ao comprometimento das finan~as estaduais com sal~rios 

de funcion~rios da institui~io- CEEE- e também com pagamento de 

servidores p~blicos do estado <Ata 31/86, item 6; Ata 18/86, it~m 

5; Ata 13/86, item 5). O segundo tipo de questio, que envolvia a 

crise de energia el~trica no Rio G~ande do Sul, referia-se ~ 

demanda por uma soluçio que envolvesse o governo federal .. Isso 

<:d: ravés da isen~io de tarifas pela F."l b , ' :. E·~t: ,,. o r<:\ s <":\ ~-~ 

pa~;;.sarem a instalar geradores prdprios CAta 6/86" item 2> ou 

através da transferincia da empresa estadual de energia elétrica 

para re$ponsabilidade do governo federal <Ata 15/85, item 8)" 

expressas pelos empresirios revel~vam o 

de!sân i mo dos industriais, nio apenas quanto ~ sit~açio infra··-

estrutural do Rio Grande do Sul no q~e tange ~ produ~io 

industrial, mas principalmente traduzia o tom de cr{tica com 

rela~io ao governo~ época. Na realidade, existia o entendimento 

de que o governo de Jair Soares nio investia naqueles setores 

c::ons i derados b<:\sicos o dF.~~.;envol v i ment o industrial, 

privilegiando gastos com funcion~rios" 

Bastante diferente ~a situaçio que se configurava a partir 

de 1987, com a posse dos novos governadores eleitos em todo o 

pa{s" Nesse sentido, antes mesmo da posse7 num primeiro encontro 

entre os empres~rios da FIERGS e o governador eleito Pedro 

Simon, em 6 de Janeiro de 1987, Luiz Carlos Mandelli, como 
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Presidente do CIERGSv afirmava n."" que o empresariado espera que 

o futuro governo estadual crie condi~~es necess~rias ~ altera~io 

elo PEI'"f i 1 do p a1'· q 1.1c-~ industrial ga0chor através da implementa~~o 

de uma pol{t ica desenvolvimentista que contemple prioridades 

firmes" Entre estasv citou a implanta~io de uma linha de montagem 

de veículos e fabricaçio de sua partes essenciaisr a consolidaçio 

do Pólo Petroqu(micor do pÓlo d<~ inform~tica e o aprrio 

f· 1..1. n cl <:\ m t:· n t <:"\ 1 ~=' importante agroind0stria rio-grandensen" Para isso 

nser~ imprescind{vel e urgente equacionar a questio do suprimento 

energ~tico, atrav~s do aproveitamento de reservas carboníferas 

dos investimentos em gera~io hídrica e do empenho para a 

implantaçio do gasoduto entre a Argentina e o Brasiln <Ata 

0t/B7) .. 

Na referida reuniio, ficou claro o propdsito do novo governo 

de lutar pela amplia~io do Pdlo Petroquímico de Triunfo. Na 

pr~tica, isso realmente ocorreu como veremos na parte espefícica 

des;tE~ estudo sobre o assunto, a tet,.CE~ iYc:\ parte, capítulo 7. 

Especialmente o ano de 87, foi marcado pela movimenta~io e luta 

p o 1 í t i c a y que u n i u em p r· c-:·>s a r i a do e governo e~:;. t a d u a 1 , a 1 é m d <-::

outros atores, para amplia~io daquele Pdlou 

De qualquer maneira, para colocar em pr~tica um trabalho 

c: omum ( 9over no t:· E~mp r esár i os) , a atende·r a~> 

reivindica~~es dos industriaisl' formaram-ser em seguida, grupos 

de trabalho para atua~io em v~rias ~reas. Tais grupos reuniam 

empres~rios e assessores do governo eleito, com o objetivo de 

v i ab i 1 i ~~ar uma coopera~io de FIERGS/CIERGS com o futuro 

governo" <Ata 05/87, item 5)" Entre outrosy foram formados grupos 
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para tratar da questio da amplia~~o da ind~stria petroqu(micar 

viabiliza~io do gasoduto e incentivo~ agroind~stria. 

A cooperaç~o esperada em realidade ocorreu" Em 1987 7 n~ 

empres~rios n~o se manifestaram com o mesmo (mpeto que nos anos 

anteriores quanto ao problema de falta de infra-estrutura" 

Quest5es de grande porte como essa n~o sio resolvidas 

imediatamenter por isso parece ter havido uma tr~gua diante das 

cr{ticas ao governo estadual Por outro lador com issor 

manifestou-se certa expectativa de que realmente estabelecer-se

ia uma pol{tica desenvolviment istar a depender do governo do Rio 

Grande do Sul " 

Pode-se afirmar que, durante os dois ~ltimos anos do governo 

Jair Soaresr ficava evidente um clima de insatisfa~io e descren~a 

quanto~ possibilidade de haver investimentos em setores b~sicos. 

No primeiro ano do governo Pedro Simonr ao 

identificamos uma vontade de coopera~io entre industriais e 

governo er nesse sentidor foram criados grupos de trabalho 

conjunto em v~rias ireas. Ao mesmo tempor podemos dizerr 

revelava-se certa cren~a dos industriais quanto ~s iniciativas e 

a capacidade de realiza~Ses por parte da nova administra~io 

estadual. Assimr evidenciou-se uma postura de apoio ao governo 

<PMDBista) de Pedro Simonr e~ expectativa do estabelecimento de 

pol(ticas desenvolvimentistas. Al~m disser nio apareceram 

reivindicaçSes sistem~ticas e insistentes sobre o temar num gesto 

que refor~aria a idéia de credibilidade do novo governo" 

Entretantor com o decorrer do tempo7 sem denunciar grande 

desgaste do governo estadua17 mas evidenciando certa percep~io de 
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necessidade de maior mobilizaçio pol{ticar os empres~rios voltam 

a reivindicar investimentos b~sicos para o crescimento do setor 

produtivo industrial" 

4.2 - AS INICIATIVAS PRóPRIAS 

Neste ponto, ressaltamos algumas iniciativas adotadas pelDs 

industriais gcl~chos diante de consideradas 

problem~ticasr como ~o caso da relaçio entre governo estadual e 

federalr bem como a quest~o dos gastos p~blicos estaduais" 

Quanto ao relacionamento entre governo estadual e federal 

caracterizava-se nitidamenter em 1988r o problema definido pelos 

industriais ga~chos como ufalta de entrosamentou. Nesse ponto~ 

necess~rio lembrarmos que historicamente7 no Brasilv governos 

estaduais que mostrassem maior cumplicidade ou fidelidade cqm 

relaç~o ao governo federal contariamr entior com retribui~io 

atrav~s de destina~io de recursos consider~veis. O favorecimento 

de uma ou outra regiio sempre esteve diretamente relacionado com 

a afinidade pol{tica entre elites nacionais e regionais do que 

com necessidades objetivas dessas regiies. Sendo assimv o apoio 

de grande n~mero de industriais ao candidato do PMDBr Pedro 

Simon7 nas elei~ies estaduais, com certeza7 tamb~m fundamentava-

se nessa experiincia" Como candidato do maior partido governistar 

o PMDB (i) haveria de demonstrar grande identidade e entrosamento 

com o Executivo Federaly caso fosse eleito. Entretantoy o 

pretendido entrosamento nio parece ter o~orridoy pelo menos 

(i) O PFL tamb~m era partido governista durante o per(odo Jos~ 
Sarneyy entretanto seu peso num~rico e político era menor. 
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inicialmente e, portanto, definiu~se a{ um problema~ o Rio GrandE 

do Sul passa a estar em desvantagem diante de outras regi3es, 

segundo a percepç~o dos industriais. 

Segundo os industriais da FIERGS, h~ um ndesentrosamento da 

classe pol{tica ga~cha com o Governo Federaln <Ata 26/88, item 5) 

e, conseqUentemente, esse descompasso, at~ com parlamentares 

federais do PMDB, seria o respons~vel pela nfalta rle respaldo ~s 

nEcessidades do Estadon (ga~cho). 

unido~ deteriorizaçio pol{tican do Rio Grande do Sul sio vistos 

como respons~veis pelo problema da falta de investimentos 

~curioso o fato de que a ~n~lise empresarial, sobre os 

problemas do Rio Grande do Sul, em muitas situaçSes, adotou o 

ponto de vi-sta de que o agente ativo seri~ o governo federal e 

passivo o governo estadual. Disso resultou, in~meras vezes, a 

explica~io de discrimi'na~io regional. Sem~re que a economia 

ga~cha sofresse qualquer rev~s= no Rio Grande~ discriminadou" 

Nio nos parece que esse tipo de aval ia~io tenha desaparecido, 

entretanto a perspectiva~, por vezes, diferenciada" Quando a 

id~ia de desenvolvimento, vem associada a 

conscientizaç~o (do governo estadual) na defesa dos interesses do 

Estadon <Ata 26/88, item 5), os ernpres~rios adtitam uma cr(tica ~ 

inoperincia dos c(rculos pol{ticos estaduais. O pdlo definidor da 

rela~io ~ o regional, que nio estaria reivindicando necess~rio 

apoio ao governo central para o recebimento de investimentos. Com 

isso, a interpreta~io de discrimina~io fica subjugada ~ op~ão 

pol{tica. O governo estadual estaria optando po~ um 



distanciamento pol(tico federal, e por isso o Rio Grande do Sul 

sofreria as conseqU&ncias econ8micas" 

Num racioc{nio ldgico e objetivando mudar a situa~io que 

define esse "desentrosamenton, os industriais da FIERGS entendem 

prciprios podem tomar iniciativas" Nesse sentidor 

escolhem Luiz Carlos Mandell i para aglutinar pol(ticos em n(vel 

federal, empres~rios e governo estadual "na busca de soluçies 

P<":\1'"<:\ o Est<:~clo'' (f~ta ;..~6/B8, it€·~1"1"1 ~:.i) .. De~;ta forme:\, fic:a dE·finicie:\ 

nffo apenas a iniciativa no sentido de buscar forças para a 

conquista de soluç3es, mas tamb~m ficim definidas, mais uma vez, 

as principais questges a serem tratadas, segundo seu ponto de 

vista. Sio elas: " o Pdlo Petroqu{mico, a privatizaçio do 

Banco Meridional, a conversio da d(vida externa, a aplicaçio 

pr~tica do FUNDOPEM/RS e a viabilizaçio da utilizaçio do gis 

argentino como energ~tico" Ata 26/88, item 5) <2>. 

Em 1989, os •ndustriais continuavam trabalhando no sentido 

de indicar as ~reas problemas do Rio Grande do Sul e as respecti-

vas soluç3es. Com efeito, no início do ano de 89, os empres~rios 

entregaram ao governador Pedro Simon um estudo sob o título 

"Diagndstico do Setor P~bl ico". Esse estudo ~oi encomendado por 

cinqUenta grandes empresas ga~chas e, segundo Mandelli, consti-

<2> FUNDOPEM-RS - Fundo Operaçio Empresa <Lei nQ 8575, de 
27.04.88). nconstituiu-se num moderno e ~gil incentivo 
financeiro com o objetivo de apoiar e estimular a 
implantaçio e expansio de empresas industriais de pequeno, 
m~dio e grande porte, que recolhem o Imposto sobre 
Circulaçio de Mercadorias- ICM. Por esse instrumento, as 
empresas beneficiadas terio como incentivo até 50% de 
acr~scimo real de ICM recolhido, individualmente, pelo 
per(odo miximo de 5 <cinco) anos, limitado em 50% do valor 
do custo do novo investimento fixo total do p~ojeto, exceto 
o terreno". <Manual do Empresirio. Secretaria da Inddstria e 
Com~rcio, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 1988) 



tui-se num H""" trabalho de qualidader sem nada de surpreendenter 

mas efetivamente baseado em dados profundos sobre as contas do 

Estador trazendo também um mapeamento de problemas e solu~~es que 

o Governo Estadual poder~ adotar em benef(cio da sociedade ga~

cha. Nele ~enfatizada a necessidade de investimentos em ~reas 

como comunica~~esr energia elétrica e rodovias estaduais" O tra

balho ainda recomenda a modernidade de administra~ior contando 

com o apoio da FIERGSr que engaja-se neste esfor~o conjunto no 

sentido de contribuir com o Setor P~blico Estadual 11 
< At <:\ 

0:1./89 y i t t:·m ~.i) " 

A idéia de "modernidade de administra~io" embora nio tenha 

sua defini~io registrada em atar tem seguramente como uma das 

suas principais car~cter{sticas a difuinui~io de gastos com 

pagamentos do funcionalismo p~blico. A estrat~gia era de tentar 

obter maiores recursos para investimentos do estado nos setores 

considerados priorit~rios do ponto de vista industrial. Como 

t~tica, os empres~rios atuariam junto~ Constituinte estadual 

ê.":l.pre~;ent <~ndo (~menda que v i sa-va a 1 i m i t aJ'" os gastos com pes~:>oa 1 <~m 

65% do total da receita. 

Assimy o ano de 89 foi marcado pela mobilizaçio frente ao 

legislativo ga~chon Os industriais atuaram entio com campanha 

publicit~ria, fazendo n •• " um chamamento para mobilizaçio de 

todos os segmentos da sociedade para a emenda popular coordenada 

pelo sistema FIERGS/CIERGS que visou limitar os gastos do setor 

pi.Íblico com inativo para os necess~rios 

investimentos do Estado nas ~reas priorit~rias de energia, 



t~anspo~tes, telecomunica~~es, sa~der seguran~a p~blica e ensinou 

Outros temas de interesse regional considerados impo~tantesv 

~=·<7~~:Ju.nd<J os in t <::-1'' esS<7:'S d DS industriais da FIERGSv referem-se ~ 

integra~~o Brasil/Argentina, ~ interven~io do Banco Central no 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul e~ amplia~io do 

Pdlo Petroqu(mico Ga~choh Este ~ltimo tema, por se constituir na 

importante diante do governo federal no per{odo, 

ser~ abordado na terceira parte deste estudov como um caso 

esp<-2-C i al" 

Brasil/Argentina, as~;unt o 

abordado com grande ~nfase em 1988, nio hi d~vida de que o 

principal produto desse acordo, que interessa aos industriais 

ga~chos, & o g~s. Ele viria suprir as carincias energéticas do 

parque industrial ga~cho. Contudo, esse mesmo acordo implica a 

concorrincia entre produtos comuns da produçio argentina e do Rio 

Grande do Sul, por exemplo, a ind~stria aliment{cia, com as 

conseqUincias vistas como danosas para a economia ga~cha" 

Desta forma, a inddstria de alimenta~io, bem como o setor 

vitivinicultor do Rio Grande do Sul, mobilizam-se para nio serem 

inclu{dos na lista dos comercializad~s no mercado integrado. <Ata 

14/88, item 1; Ata 33/88, item 5; Ata 34/88, i t em 5) .. F i <::a 

registrado em ata: "Apesar da Casa sempre posicionar-se favor~vel 

~ integraçio latino-americana, nio ser~ poss{vel admitir atitudes 

prejudiciais~ economia regional, porque atenta contra o saud,vel 

gradualismo e a imprescind(vel compensa~io interna" (Ata 31/88, 

item 6). Atitudes prejudiciais ~economia regionalr no caso, 



significa a comercializa~io com a Argentina de produtos como 

uvinhos, trigos e farin~ceos, 

<iclt-:m) .. 

A FIERGS marca entio posi~io favor~vel ~ viabiliza~io do 

gasoduto e mostra grande cautela, senio contrariedade, ~entrada 

de outros produtos, resultante da integra~io. Em outras palavras, 

a integraçio econ8mica é defendida desde que o mercado referido 

~><·:-~j a pre~>f~rv<:Hio, 

Com rela~io ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 

Sul - BRDEr que sofreu intervenç~o do Banco Central em 1989, o 

meio empresarial debateu o problema sem, no entanto, demonstrar 

consenso quanto a uma resoluçio .. Assimr hi os que apoiaram seu 

saneamento por parte do governo federal <Hugo Potsch do setor de 

a1 imentaç:ão; Henr· i que Augusto Mi 1agJ"e do set<Jr- tê}·~t i 1) r com<) 

aqueles que defenderam sua extinçio (Geraldo P. R. Fonsecê\ da 

ind~str-ia de plistico e artefatos de borracha; Luiz Fernando G, 

ind~sttia de papel e papelio) sob a alegaçio de mi 

administr-açio <Ata 1/89r item 6), Entretanto, como institui~ior a 

FIERGS, em conjunto com as federa~~es de ind~str-ias de Santa 

Catarina e Paranir defende" .... um 'novo BRDE'r saneado com suas 

d{vidas zeradas dos Estados-membros mediante a assunçio das 

mesmas por- ()t.lt: r-as instituições f i nancf::- i r as r PI,.Oib id<J 

empr~stimos destinados ~ r-olagem da d(vida do Setor P~blicor 

mesmo sendo autorizados pelo Governo Federal ( ••• ), Enfim, que o 

novo BRDE' volte-se ~ suas funç3Es prec(puas de banco de 

desenvolvimentb e fomento" CAta 04/89y item 5)" 



A defesa da continuidade do BRDE para os empres~rios é 

importante na medida em que esta i n s t: i t: u. i ç: ã o t ,,. <:·t d u :::~-··se no 

principal órgão repassador de recursos do 8NDES junto à regiio 

sul do pa{s. Entretanto,. segundo tais empres~rios,. nos ~ltimos 

anos,. o BRDE teria deixado de destinar recursos para o setor 

privado destinando-os prioritariamente para o setor p~blico. 

Segundo do c unH~n t ad o,. uHugo 

contribui~ão prestada pelo BRDE,. através de seus servi~os,. porém 

lembrou que a partir de 1981,. foi um banco que passou a financiar 

b<:\sic:<:\ment:e o investimento p~blico,. com isto deixando de cumprir 

a finalidade para o qual fora criador isto é,. a de fomentar o 

desenvolvimento do setor pri~adou <Ata 0i/89r item 6). A idéia do 

unovo BRDE.u portanto7 traz consigo a defesa de uma instituiçio 

p~blica financiadora da iniciativa privada. 

CONCLUSÃO 

Diferentemente das posturas empresariais a~otadas diante de 

quest~es de imbito nacional,. os posicionamentos quanto a temas 

regionais revelam um tipo de procedimento bastante ativo; seja em 

sentido negativo,. criticando,. seja em sentido positivo7 atuando 

conjuntamente ou exigindo a~~es tanto do executivo quanto do le-

gislativon 

Assim,. por exemplo,. durante o per(odo do governo Jair 

Soares,. prevalecia a descrença e um tom bastante cr{tico quanto 

~s atitudes do governo que pudessem viabilizar a necess~ria 

infra-estrutura para o desenvolvimento industrial. Por outro 



governo Pedro Simony h~ uma articula~io pol{tica P 

atua~~o conjunta sobre v~rios temas el.eitos como priorit~riosn 

Outro exemplo da postura dos industriais est~ na sua vontade 

de integrar politicamente o governo e os parlamentares ga~chos 

com o governo federal" Essa pode ser uma boa forma de obter 

benefícios para o desenvolvimento industrial do Rio Grande do Sul 

(~ também para os empreendimentos individuais" De qualq~er 

maneira7 o que importa neste estudo é a avalia~io cr{tica dos 

industriais? bem como a sua disposi~io de agir no sentido de 

modificar situaç~es" 

As a~ges conjuntas entre empres~rios e governo estadual e a 

movimenta~ffo política dos industriais em defesa da suas tese 

indicam firmeza pol{tica. 

Portanto7 o tipo de atuaçio politica avaliada aqui tem um 

car~ter nio subsidi~rio e justifica-se nio sd em fun~io da 

prdpria estrutura em que se inserem as quest~es tratadas7 mas 

também devido aos atores sociais que as abordamN Na verdadey 

analisamos neste cap{tulo temas de imbito regional tratados por 

atores que ocupam posi~io heg~m8nica no seu interior" De acordo 

com as esplana~3es aqui feitas7 é perfeitamente compreensível a 

hegemonia econ8mica proporcional ~ hegemon~a pol (tica" 

industriais ga~chos a hegemonia econ8mica 

nio ocorre em termos nacionais7 regionalmente a situa~io é outri" 

A homologia de posi~io confirma-se claramente agora entre campos 

distintos- econBmico e pol{tico- também no 

E~~;t rut ura menr.>r. 

i nt (~1,. i OI,. d<·~· l.lln(:\ 
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Na prdxima parte do estudoy analisaremos as caracter{sticas 

da atuaçio pol{tica empresarial no que tange a sua capacidade de 

articulaçio pol{tica em importante demanda sua formulada no 

per{odo do governo Jos~ Sarney" 



PARTE 3 - A ARTICULAÇÃO POLíTICA 
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CAPiTULO 5 - O ESTADO E A INDúSTRIA PETROQUiHICA NO BRASIL 

- INTRODUÇÃO 

Com este cap(tulo iniciamos a t~rceira parte do estudor que 

é a an~lise da atua~io pol{tica dos industriais ga~chos para 

obter resultado positivo~ sua principal d~manda no per{odo 

estudado. Conforme j~ esclarecemosr no item uo est~do de casoH 

que comp8e a introdu~io geral do estudo, a demanda pela amplia~io 

do Pdlo Petroqu{mico localizado em Triunfar no Rio Grande do Sul, 

ganha destaque dentre as v~rias demandas dos industriais da 

FIERGS durante a Nova Rep~blica" 

O tema da ampl ia~io do Pdlo Petroqu{mico Ga~cho, em· 

distintos momentos, foi· avaliado pelos prdprios empresários como 

sendo uma de suas principais demandas <Ata 05/87, 

33/88, ite~ 2 e Ata 36/88, item 3). Em 1987, a questio foi 

abordada quantitativamente mais do que qualquer outra de 

interesse regional: das 47 reuni8es da FIERGS. Em 1988, as 

principais quest8es de interesse dos industriais eram a 

implanta~io do gasoduto e a amplia~io do Pdlo Petroqu(mico <Ata 

33/88, item 2 e Ata 36/88, item 3). Esta ~ltima foi abordada em 

13 entre as 50 reuniies realizadas, enquanto que aquela apareceu 

em 10 reuniies. 



Além dissoF um outro aspecto importante provocou a escolha 

da amplia~~o do pdlo como tema estudado: a obten~~o do resultado 

positivo pelos demandantes" Ora, tornou-se obrigatdrio para este 

trabalho demonstrar pol ít i c:a 

I . d . , . 
SI.! ) S I . : :;x 1 {:1. 11 O cen~rio nacional, consegui,,. ,,.c:-~sul ta do pof::.it ivo 

...iu.st~:unente c\ (" 

Com efeito, pelas rela~~es de interesses que se criaram ~m 

torno do setor petroqu(mico, envolvendo o capital internacional, 

nacional e estatalr ficou impossível analisar o problema de um 

ponto de vista meramente regional" Isto é, de nada adianta 

considerarmos apenas a vontade dos industriais do Rio Grande do 

Su 1.. Temot:; r isto sim, que buscar a vincula~io desses interesses 

com os de outros segmentosr que podem ser de diferentes origens 

do capitalr como de distintos segmentos do poder p~blico (federal 

e estadual), considerando a complexidade que define cada uma 

.I • t " . 
~essas 1ns.ancras" 

Invariavelmente, a açio de capitais em investir no setor 

petroqu(mico depende de aprova~io de projetos apresentados ~ 

Secretaria de Desenvolvimento Industrial CSDI>r ligadar a partir 

do Governo de Collor de Me11o7 ao Minist~rio da Infra-Estrutura, 

antigo Minist~rio da Ind~stria e Com~rcio. Isto significa que a 

instala~io de uma nova planta industrial ou a amplia~io de um 

Pdlo Petroqu(mico dependem de decisies pol(ticas do Estado. 

Nesse sentido7 a amplia~io do Pdlo Petroqu(mico Ga~cho 

dEpendiar antes de mais nada, da decisio estatal" Diante disso e 

para constituir uma an~lise criteriosa da questioT procuramos 

seguir a sugestio de Ozslack & O'Donne11 <1974) para a an~lise da 
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formaçio de pol(ticas p~blicasu Por esse caminho entenderemos a 

maneira pela qual a demanda empresarial ganha espa~o no Estado. 

cap{tulo segue dois tipos de quest~es: o 

instrumental te6rico para a avalia~âo politfca do tema e das 

respostas estatais diante deler segundo, os aspectos estruturais 

F hist6ricos sobre a produç~o petroqu{mica" 

As características próprias da ind~stria petroqu{mica, como 

também o seu modo de implantaç~o no caso brasileiro sio quest~es 

importantes que nos auxiliam 

pol(ticas criadas em torno dessa demanda. 

5.1 - AS DEMANDAS SOCIAIS E AS ACÕES ESTATAIS: ELEMENTOS PARA A 
ANÁLISE 

Para Osz1ack & O'Donne11 (1974), a pol{tica estatal ou 

p~blica possui uma definiçio bastante ampla, a qual considera 

tanto a atua~io de segmentos que comp~em o Estado, como a 

sociedade civil" Nesse sentido, 

la concebimos 
acciones y 
determinada 

omisiones 
modalidad 

como 
que 

de 

un conjunto 
manifestan 

intervención 

de 
una 
del 

Estado en relación con una cuestión que 
concita la atención, interés o movilización de 
otros actores en la sociedad civil- De dicha 
intervención puede inferir-se una cierta 
direccionalidad, una determinada orientacidn 
normativa, que previsiblemente afectari el 
futuro curso del proceso social hasta entonces 
desarrollado entorno a la cuestión". <OSZLACK 
& O'DONNELL~ 1974 p. 34>" 
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A pol(tica estatal nio ~ vista aqui como uma resposta 

isolada a demandas7 mas sim como uma posi~io do Estado 7 produzida 

num determinado momento histdrico P sobre uma determinada 

questiov gerando novos posicionamentos por parte de atores 

sociais envolvidos" 

Ao mesmo tempor sendo a pol{tica um produto de iniciativas e 

respostasr e considerando ainda que o Estado nio ~ unor mas 

representando interesses diversos, h~ que se admitir a existincia 

de conflitos e contradiç~es" O Estado pode tomar posiçio ou por 

omitir-ser conforme aquilo que for entendido como nm~s e~icaz de 

preservar o aumentar los recursos pol{ticos del r~gimenn (p.36)" 

Portantov pol{tica estatal~ o Estadov mas também a sociedade 

civil em açio" ~ claro que somente aquelas açSes ou demandas 

sociais que ganharem repercussio no Estado é que podem 

transformar-se em pol{tica p~blica. Mas 7 o que importa é que 

todas as questZes que suscitarem respostas estataisr de alguma 

formar estario promovendo a a~io estatal e a forma~io de 

pol{t icas estatais" 

Quanto ao m~todo de an~lise da forma~io de pcl{ticas 

sugerido por Oszlack e O'Donnell (1974>r esse deve considerar as 

a~io estatalv no sentido de implementar uma pol(ticav s6 ganha 

sentido se analisado de forma vinculada ao tema ou nquestio" que 

a origina" Essav por sua vezr nasce sempre de forma relacionalv 

ou sejar a questio é um tema socialrnen~e problematizador our 

aindar uma demanda socialmente criada. A "qu~stio" tem um ciclo 

de vida que vai desde a problematiza~io social do tema at~ sua 
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nem todo tema problematizado socialmente conquista espa~o na 

estrutura estatal e, nesse senttdo, faz-se necess~rio analisar o 

período inicial da questio, ou o período pr~vio ~atitude tomada 

pelo Estado. Isso para entender a postura de reconhecimento ou 

nio da questio pelo poder estatal. 

~ importante saber quem, como e quando problematiza o 

assunto e o converte em questio, como também ~om que recursos, 

alianças e oposiç~es define-se ela inicialmente. A seguir, a 

atitude tomada pelo Estado pode manifestar-se em a~ges ou 

omissges de acordo com as distintas unidades que o comp~em" 

Quanto~ sua posi~io preponderante, ~freqUentemente definida n~o 

por um objetivo origin~rio, mas por resultado do conflito 

produzido interna e externamente. 

A posiçio tomada por novos atores sociais, que de alguma 

forma sentem-se atingidos pela problematizaçio social do tema e 

pelo posicionamento do Estado, tamb~m deve ser considerada na 

an~lise da formaç~o de uma polftica, j~ que a questio pode sofrer 

interferência desses novos interesses" 

De acordo com esta perspectiva analftica, evidentemente que os 

novos atores, como tamb~m os que geraram a problematizaçio, tanto 

podem originar-se de segmentos da sociedade civil, como do 

Estado" 

Conforme Oszlack & O'Donnell, 

"Cada pr~tica, cada toma de posicidn, refleja 
una determinada estrategia de accidn cuyas 
premisas dependen, por lo general, del vol~men 
de recursos y apoyos que el ator pueda 



movil izar y de sus expectativas acerca d€1 
comportamiento de los otros actores afectados 
p o,.... 1 <:·~ c 1..1. <::: ~:; t i ó n .. E 1 c: o n j u n t o d <:--:- p o 1 í t i c <:·~ ~:; 
privadas y estatales se entrelaza en un 
complejo proc:eso social quer como veremosr 
hace difícil establecer con precisi6n qui 
proporcidn del cambio social observado puede 
ser atribuido a cada unan. COSZLACK & 
O'DONNELLr 1974 7 p .. 40) 

Aindar no campo das diferentes possibilidades de defini,io 

social para uma mesma questâor salientam os autores~ 

nSeguimos en un proceso interactivo en el quer 
ademis de la posicidn de cada actorr importa 
la percepcidn de cada un acerca de la manera 
em que los restantes (y sobre todo el Estado) 
han definido la cuestidnn. <OSZLACK & 
o ,.DONNELL. T 197 4 T p.. 4::~) 

s~~ndo ~:\Sr.; i m T essa an~lise de formaç~o de políticas deve 

considerar que elas sio geradas com base em um duplo processo: o 

social e os internos ao Estadon 

A dinimica da implemeDtaçio de uma política provoca nova 

problematizaçio social 7 gerando outros conflitosr políticas P 

novos processos burocr~ticos e até mesmo unidades administrativas 

internas ao Estadon Criam-ser assimr novos pontos de acesso ao 

Estado por atores sociais mobilizados er portantor notras areas 

de::: posible i nteJ,.penetJ•·ac i ón entre::: f~l· Estado <::: la soe i edad'.,. 

(Oszlack e O,.Donnellr 1974r p. 45). Por fimr as modifica~~es que 

se processam ao longo do tempo nio podem ser omitidas na an~lise .. 

De qualquer maneira, Oszlack & O'Donnell 

indispensável pensar essa análise considerando distintos níveis" 

Assimr leva-s~ em conta a formaçio de uma política no interior do 
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outras pol(ticas estatais F privadas.~ o estudo da questio 

problematizada socialmente P desse conjunto de pol(ticas estatais 

E· Pl'" i vacl<:i.S r 

relevincia ~ pesquisa emp{rica" Para abordar este n{velr sio 

suficientes as fontes secundirias,. conforme os autores. De outra 

parter a estrutura social na qual o tema est~ situado também de~e 

~==·<·:·~r cons i dE·t'"c·~cl<:t r el <:i. ~;<·:·~ constitui no pano cl€·:· fundo· quE~ 

serve de base para a an~lise" 

Resumindor podemos dizer que a noçio de pol(tica estatal ou 

pÜbl i c<:\ aqui adotada é suficientemente amplar c a p a :<: <h::- i n c 1 u i ,,. 

todas aquelas aç~es estatais que respondam a iniciativas ou 

d<~~manclas formu1 adas t ant <J por Sf::'f~ment os da soe i edade c i v i 1 r c<:>mt) 

do prdprio Estado. Assimr para conhecer as origens das açges 

desser bem como os efeitos produzidos por elas,. é necess~rio que 

se desenvolva um estudo que resgate historicamente o processo de 

relaç~es criado em torno de uma "questio"r considerando os outros 

dois n{veis de an~lise citados: 

estrutura social" 

a agenda de quest~es e a 

E~etivamenter Oszlack & O"Donne11 estabelecem os passos 

citados como um meio para melhor se conhecer o Estado" Porém,. 

preocupados em entender a atuaçio pol{tica de um 

~:;eg nH~n to r;; o c i a 1 espec(ficov a qual inclui sua capacidade de 

articula~io pol{tica junto ao poder estatal. Assim, se pensarmos 

inversamente ~ preocupaçio dos autores, entio os elementos por 

eles citados nos sio de ~rande vai ia. 



Em out~os te~mosy os ~esultados obtidos pelas aç~es dos 

industriaisr no sentido da efetiva~io de sua vontade, revelam-se 

como efeito de um tema específico, problematizado socialmente e 

mobil izadory em algum nível, invés cl€·~ 

estarmos analisando primordialmente a a~~o estatal , ... ela<: i onad<":\ 

c: om <:~ segmentos sociais e~;pec í f i co~., 

avaliando, primeiramente, a <":\ t: u <:i. <i: ã <3 p o 1 í t i c <!I. d <-::- s t e~=:. j u n t o ~:\ q u <-::-) :c·:\ 

( ~=~e-: j <:"1. <-:: m ~:; <·::.· n t i d o p o ~- i t i v o ou n t: 9 <:\ t i v o ) .. Isso significa que, em 

nível de prioridade, distinto daquele proposto pelos autores, 

estamos também analisando o Estado em ação. 

Os determinantes, que contribuem para o resultado final do 

processo em estudo, resultam tanto da atuaçio e força política 

dos industriais ga~chos, das oposiç~es F apoios que obt~mT como 

maneira como funciona o Estado e das SUc\5 

c: a r a c:: t: <-::-1'" í s t i c a 5 h i 5 t o r i c a nH~ n t e d e f i n i d a~-; .. [)(~ s t a f o r .ma ., os p as s <J s 

definidos por Ozslack & O'Donnell revelam-se como um importante 

meio para alcançarmos os objetivos a que nos propomos .. 

Abordaremos, a seguir, aspectos estruturais e histdricos 

relativos~ dinimica da ind~stria petroquímica. Ta i t:; aspecto~:; 

subsidiam a anilise que seri construída nos capítulos posterio-

r e~:; .. 
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5.2 - A INDúSTRIA PETROGUiMICA 

Neste itemr abordaremos quest~es 1 igadas a estrutura e 

funcionamento da ind~stria petroqu{mica (i) a fim der adianter 

compreender melhor o que foi demandado pelos industriais. Em 

segundo lugarr tratamos de aspectos histdricos referentes ao 

desenvolvimento da indJstria petroqu{mica no pa(s. Com ISSOr 

pretendemos identificar quais sio os atores que possuem maior 

poder relativo na ~rea7 como se movimentam e qual o significado 

disso para o pdlo gaJcho" 

5.2.1 - ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

A ind~stria petroqu{mica define-se por utilizar mat~rias-

primas que ~ sao ou derivados do petrdleo ou g~s natural. Aqueles 

podem ser o g~s de refinaria- muito utilizado nos Estados Unidos 

no in(cio do processo de implanta~io desse tipo de indJstria- as 

naftas e o gasdleo" A op~io pelo uso de uma ou outra fonte de 

mat~ria-prima varia de acordo com a disponibilidade desses 

recursos naturais" 

No setor petroqu(mico7 o processo produtivo compBe-se de 

tr~s etapas relativamente n{tidas7 chamadasr respectivamente7 de 

primeirar segunda e terceira gera~io. A primeira7 que comporta o 

processamento da mat~ria-prima (g~s natural ou um subproduto do 

petrdleo) em produtos b~sicos; a segundar que recebe os produtos 

(1) Para tantor utilizamos basicamente a obra de Suarez (1986>r 
tendo em vista a clareza e a riqueza de informa~Bes nela 
contidas. 
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b~sicos e transforma-os em intermedi~rios para serem consumidos 

por ind~strias. Estas, por sua vez, viabilizam a terceira ~tapa 

de produ~~o, ou seja, a de produtos finais. Os produtos de 

terceira geraç~o, derivados desta ~lt ima etapa, tanto podem s~r 

destinados a outras ind~strias (de transforma~~o) como a usuirios 

Os produtos petroqufmicos admitem uma classificaç~o prdpr1a 

de acordo com o uso a que s~o destinados. Alban Suarez (1986) 

refere-se a cinco segmentos b~sicos~ os fertilizantes, os 

plisticos e resinas, as fibras, os elast8meros e os detergentes 

(quadro 2>. Com base nestes segmentos, formam-se consumidores de 

produtos petroquímicos dispersos nos mais variados segmentos da 

produ~io industrial" Uma ampla gama de produtos industriais para 

consumo final requer cada vez mais insumos produzidos pela 

petroqu{mica, seja substituindo produtos naturais, seja 

introduzindo novos produtos para novos usos. Nesse sentido, a 

indJstria petroqu{mica gera mais de mil tipos de produtos 

distintos a serem transformados em bens de consumo final" 

As caracter(sticas t~cnicas da produ~io petroqu(mica exigem altos 

investimentos de capital (2). Al~m disso, para que haja maturaçio 

(2) Conforme Suarez, nAs matérias-primas e produtos processados 
sio em geral l(quidos e gases <ou pass(veis de transforma~io 
para estes estados>, muitas vezes corrosivos e tdxicos. Estas 
caracter{sticas exigem, para opera~io em escala industrial r 

um sistema fechado de produ~io (sem a intervençio direta do 
homem sobre o material ao longo do processo>r constitufdo de 
equipamentos e tubos resistentes a condiç~es extremamente 
cr(ticas (altas temperaturasr pressges e (ndices de 
corrosio). Paralelamente, as r{gidas especificaç5es dos 
produtos petroqu(micos, bem como as condi~Ses críticas de 
opera~io, exigem um controle de alta precisio do sistema 
produtivor implicando urna instrumenta~~o bastante 
automatizada.n (SUAREZr 1986r p. 36) 



QUADRO 2 - Árvore esquemática da indústria petroquímica e suas inter·reloçOes. 

GÁS NATURAL 

NAFTA 

GASÓLEO 

INDúSTRIA 
PETROUFERA 

OUTRAS ____________ ~ 
FONTES, 

QUÍMICA 

.------------------------------------------_1 _____ ----------, 

r--

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
IL---
1 
I 
I 
I 
I 

I 
OLEFII:'JAS 

ETENO 
PROPENO 
BUTENOS 

I 
AROMÂTICOS 

BENZENO 
TOLUENO 
XlLENOS 

GAS DE SÍNTESE 

ÓXIDO DE ETENO 
ACRILOMITRILA 
MVC 
MVA 
ÓXJDO DE PROPENO 
OUTROS 

l 
2 POUETILENO 
4 BORRACHAS 
2 PVC 

t---........j2 PVA 
3 POUACRILOMITRILA 
2 POLIPROPILENO 

OUTROS 

I 
5 LAB 

ESTIRENO H2 POLIURETANAS 
TOLUENOdeiSOCIANATO 2 POLI~STIRENO 
OIMETIL TEREFTALATO 3 POUESTER 
ANIDRIDO FTÂLICO 3 NYLON 
OUTROS 4 SBR 

AMÔNIA 
METANOL 
METALAMINA 
FORMALa::ÍDO 
~CRILATQS . 
ACIOO NITRICO 
OUTROS 

OUTROS 

2 RESINAS MELAMÍNICAS 
2 RESINAS URÉICAS 
1 URÉIA 

t------t 2 POUACRILATOS 
1 SULFATO DE AMÔNIA 

NITRATO DE AMÔNIA 
OUTROS 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I • • - I 
I 1 ~ GERAÇAO 2? GERAÇ~O 3? GERAÇAO 1 
1 BASICOS INTERMEDIARIOS FINAIS 1 

L--------------------------------------------------------J 
INDÚSTRIA PETROQUÍMICA 

Fonte: IPEA, PETROQUISA. 
OBS.: 1. FERTILIZANTES; 2.PLÁSTICOS E R~SINAS; 3. FIBRAS; 4. ELASTÓMEROS; 5. DETERGENTES. 
In: Suorez, 1986. p.35. 

FINA 

FARMACÊUTICA 

CORANTES 

DEFENSIVOS 
ADITIVO 

TINTAS 

FIBRAS SINTÉTICAS 

EMBALAGENS 

UTIL. DOMÉSTICAS 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

ELETRÔNICA 

TÊXTIL 
MOBILIÁRIO 

TRANSPORTES 

PLASTIFICANTES 

FERTILIZANTES 
AUTO-PEÇAS 

SAPATOS 

DIVERSOS 

INDÚSTRIAS Dç: 
TRANSFORMAÇAO 



do investimentor decorre um longo per(odo de tempo. 

decis~oy até o in(cio da opera~~o de uma unidade produt ivar 

cinco anos .. As altas escalasr 

caracter{stica deste tipo de produçâo i nclust ,,. i<:·~ 1, 

crescimento da capacidade produtiva distinto daquele da demanda .. 

Ou ~;E·jar a produ~âo cresce em saltosr enquanto que a demanda 

cresce continuamente (3) .. 

No que tange~ tecnologia, a petroqu{mica utiliza ugrandes 

conh<:-~c: i m<·?:nt o"" r q IJ.(·?.· podem ser agrupadas em tris 

segmentos, de acordo com sua rela~~o com a ind~stria. O primeiro 

segmento envolve a tecnologia central, ou seja, a engenharia de 

pesquisa e desenvolvimento dos processos e novos produtos e a 

engenharia de elabora~io do projeto b~sico da planta. 

tecnologia~ desenvolvida mais significativamente pelas ngrandes 

emp , ... (~S<":\ ~-; Pl ... <:>dut OI'" aS da i n d •.1 ~?, t r i <:t ..... <SÜAREZv i9B6r p. 39)" f.i 

t <-:·~c no 1 og i a p E~,,. i f f.h- i c a r s<:~gundo ~;e~g men to,. di~:! , ... e~;p E~ i to à 

implantação do PI"Oj <-:~tO básico e di v i de-.. se em engenhat,. i a d (~~ 

detalhamento e de montagem. Corresponde à atividade de firmas de 

engenharia que vendem os conhecimentos na forma de serviços. O 

terceiro segmento da tecnologia utilizada nessa produ;io ~ a 

operacional. Esta inclui (<':\) a engenharia de plantar reponsável 

(3) uPor outro lador a dinimica competitiva Coligopdlica) da 
petroqu{mica leva a um crescimento constante da capacidade 
instalada ~ frente da demanda, gerandov portantor uma 
capacidade ociosa tamb~m constante,. face ao mercado internar 
que atua no sentido contr~rio ~~ economias de escala" Para 
superar esta contradiçior as empresas petroqu{micas s~o 
levadas a se voltarem para as exporta~Bes como forma de 
elimina~io de óciosidade interna" Concluindov a dinimica 
competitiva interna associada ~s altas escalas produtivas 
determinam um ativo com~rcio internacional da ind~stria"u 
(SUAREZ, 1986, PH 38) 
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pela operacionalizaç~o e otimizaçâo da planta; (b) a engenharia 

do produto, que ad€qua o produto ao mercado e cria novos tipos de 

produtos; e (c) a engenharia de apl icaçio, que busca novos usos 

para os produtos e d~ assistência aos clientesa 

importante no que se refere ~ i nda.íst I'" i<":\ 

petroqu{mica é a de qu(mica fina, pois representa um dos campos 

mais avan~ados desse tipo de produçâo industrial. Na verdade,~ a 

qu{mica fina transpBe os 1 imites da produç~o petroqu{mica, 

constituindo-se numa ind~stria qu{mica espec(fica, 

utilizando mat~rias-primas de outras fontes além da petroqu{mica. 

Mesmo assim, um Pdlo Petroqu{mico desenvolvido deve contar com 

esse tipo de produ,io, porque da( decorrem produtos especiais 

(farmacêutica humana e vetet'" i n<Át'" i a, d efe·n si v o f:'~ 

corantes, etc.) que agregam alto valor e permitem altas margens 

de rentabilidade" 

Como se vê, a i mp 1 <:Hlt aç:f:\o ele unidades 

petroqu{micas é dependente em grande parte do i nt ere$Se d (~ 

grandes empresas, tanto no que toca ao investimento de capital, 

como no caso do desenvolvimento de tecnologia necess~ria. 

5.2.2 - AS ORIGENS DA INOóSTRIA PETROQUiMICA NO BRASIL E O PAPEL 
DA TECNO-BUROCRACIA 

Do ponto de vista do nosso estudo, é importante ressaltar 

que o fenBmeno mais signjficativo, ligado ao desenvolvimento da 

ind~stria petroqu(mica no pa(s, diz respeito ao poder adquirido 

ao longo do tempo por um segmento tecno-burocr~tico no interior 

do Estado" Essa defende interesses espec{ficosu Seus membros 
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estgo muitas vezes intimamente 1 igados aos interesses do capital 

nacional ou internacional. Portanto, a tecno-burocracia defende 

interesses prdprios, ao mesmo tempo em que se vincula a 

interesses de unidades do capital. 

Para melhor compreender o desenvolvimento da ind~stria 

petroqu(mica e o papel da tecno-burocracia nesse caso, ~ 

indispens~vel que se considere questges mais gerais, relativas ao 

Estado brasileiro, principalmente no per(odo dos governos 

A - A EXPANSÃO DO ESTADO BRASILEIRO NO PERiODO PóS-64 

no caso brasileiro, teve a importante 

caracter(stica di assumir um papel empresarial. Ele~ dono de 

in~meras empresas em v~rios setores da economia, as ~uais possuem 

constitui~io e ldgica de atua~io diferenciada entre si (4). ~a 

dinimica dessa a~io empresarial que permitiu a forma~io P 

fortalecimento da tecno-burocracia estatal. 

Luciano Martins (1985), analisando o surgimento desse papel 

empresarial do Estado, afirma que ele nio ocorreu com base em um 

planejamento estatal para a economia, mas como respostas de cunho 

nacionalista e/ou desenvolvimentista a situaç~es pol(t ico-

econ8micas concretas" O autor entende que as iniciativas 

pioneiras da a~io empresarial do Estado no Brasil devem-se 

principalmente a tris tipos de situaç~esu Primeiro,~ falta de 

capacidade do setor privado nacional, aliada ao desinteresse do 

(4) Ver DAIN7 1977. 
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capital internacional para investir em setores b~sicos da 

economia (siderurgiar por exemplo). Segundor ~ incapacidade do 

setor privado local juntamente com a consci~ncia de segmentos com 

poder no Estado quanto ~necessidade de controle nacional sobre 

recursos estrat~gicos devido 

participa~io do capital estrangeiror principalmente a partir dos 

anos 50r que exigia contrapartida de recursos em moeda nacion~l 

da qual s6 o Estado dispunha <BNDE>. 

Segundo Martins (1985), a expansio do Estado brasileiro no 

per{odo pds-64 teria ocorrido devido principalmente~ crescente 

concentraçio de capitais nas mios do poder estatal (atrav~s de 

novos sistemas de capta~io de recursos) e pela descentralizaçio 

de unidades no interior do Estado (as quais ganharam autonomia 

financeira e administrativa). O autor demonstra que o crescimento 

dos empreendimentos estatais em alguns setores produtivosr junto 

~ precariedade do setor privado nacionalr fizeram com que o 

Estado investidor fosse o grande interlocutor capaz de associar

se ao capital estrangeiro. Assimr dada a capacidade de acumula~io 

de certas empresas estatais associada a uma pol(tica que permitia 

sua expansio e .diversifica~ior ocorreu um distanciamento e uma 

desintegra~io de interesses no interior dessas instituiç~es" 

Favoreceram ainda para isso a utiliza~io de racionalidade 

empresarial privadar no pds-64T e a ausincia de uma a~io 

coordenada do Estado no sentido de integrar seu setor 

administrativo com seu segmento empresarial. Ou sejaT criou-seT 

com isso, a possibilidade de a'io cada vez mais aut6noma das 
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interior do Estado, principalmente entre o vsetor 

governon (a administra~io direta> e o setor produtivo. 

Essa falta de controle i n s t i t: u. c: i o n <!1. 1 <:~ · a f o I'" m <:-\r.;: ~\o i n f e:· r i o I'' 

c:l <-:·:· p E·~SSO(:\ 1 T c:ontribu(ram para a 

gera~go de conf1 itos entre burocracias~ a administrar.;:io direta P 

produtivo do Estado passam a ter r mu i taS VE~~~E~S., 

interesses diversos. N<:\ veJ ... dacl(~~ )' ter-se-(a criado no segmento 

produtivo o que o autor chama de nexecutivo de Estadon., uma 

figura que atuaria em descompasso com a burocracia governamental, 

administrando a partir de crit~rios empresariais e sem estar 

sujeito a um controle mais r(gido por parte da vontade política 

cl OS 9 OVf:":"r n c\r) t E~S,. Os interesses a serem defendidos por esse 

em outros termos., por esse tecno-

segundo Martins., o interesse da empresa por ele 

administrada., ou seja., o interesse de uma unidade de capital., 

muitas Vf.·~:·~es., di~;tinto elos interesses dd Estado enquanto 

representante do capital global .. No i ndt.i~;t I" i a 

petroqu(mica esse conflito aparece com bastante clareza" 

B - A PARTICIPACÃO ESTATAL NA PETROQUiHICA 

A criar.;:io ela Petrobr~s, na d~~ada de 50., instituiu o 

monopólio estatal A~::.~::. i m, toda ~rea de produr.;:io 

petrol {fera no pa{s naquele per{odo estava ligada a i clea i s 

nacionalistas e isso viabilizou a expansio do Estado no setor. No 

c<:\~~o da ind~stria petroqu(mica., que deu seus primeiros sinais de 

vida nessa época, o Conselho Nacional do Petrdleo - CNPr 6rgio 



orientador P fiscalizador, privilegiou setores nacionaisr seja 

privado ou estatal ( p E~t I'" ob F á~;;) )f na constru~io das primeiras 

unidades industriais. 

Porérn)f ind~stria petroqu{mica andou muito 

lentamente, porque nio havia clareza quanto ~ ocupaçio de 

investiria e onde" O capital pr i V<:l.do 

nacional nio possu(a qualifica~io tecnoldgica e nem financeira 

para tais empreendimentos" Quanto ao estrangeiroT 

as firmas multinacionais tiveram que 
n·, <:·~ n t E:· I'" um<:\ t { m i d a p a r t i c i p a ç: ~~o • A b a i ~-~a o f €-:· r t a 
de petroqu{micos b~sic:os, e principalmente a 
mutante legisla~io do setor amea~ando novos 
avanços estatais, desestimulava qualquer 
grande empreendimento"n <SUAREZ, 1986, p.68) 

Entretanto, com a ruptura pol{tica de 64~ consolidou-se um 

modelo cl E:· desenvolvimento econômico p r i v i 1 E"fJ i ou a 

participaçio do capital internacional. Esse possu(a recur~os para 

investimentos. Paralelamenté, fortaleceu-se a funç:io de apoio das 

empresas estatais ao processo de acumulaç:io privada, e ocorreram 

mudanças na ~rea petroqu{micaa 

Conforme Alban Suarez (1986), a importincia da tecno-

ind~stria petroqu(mica se desenvolve a partir da 

expansio empresarial do Estado com o golpe militar de 64. Embora 

a OI'" i ~3em dessa t <~<:no··-bUI'"OCI'"aC i a possa ser encontr·acl<:\ 

anteriormentev na constitui~~o do monopdlio estatal do petr61eo, 

é s6 daí que implantaç:io e o 

desenvolvimento efetivo do ramo industrial petroqu{mico no país. 
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A partir de i964r foi criado nti imbito do Ministério da 

Ind~stria e Comércio <MIC). o Conselho de Desenvolvimento 

Industrial <CDI> que deu origem ao Grupo Executivo da Ind~stria 

Qu(mica <GEIQUIM>r mais tarde Grupo Setorial III" Os membros do 

GEIQUIM tinham origem no CNP e na Petrobr~s os quais 

aj~ tinham sua estratégia prdpriar qual seja a 
estratégia da tecno-burocracia estatal do 
petróleo. O GEIQUIM constitu(a-ser na pr~t icar 
em um novo locus desta tecno-burocraciaaq 
<SUAREZr i986r p. 74> 

A tecno-burocraciar depois de uma tentativa frustrada de 

investimento conjunto entre a Petrobr~s e o BNDEr (frustrada pela 

falta de integra~io entre os doi~ segmentos tecno-burocr~ticos) 

viabilizou que o governor no ano de i965r decretasse prioridade~ 

iniciativa privada no desenvolvimento d~ ind~stria petroqu{mica. 

Iniciava-ser assimr o investimento conjunto na forma de joint-

ventures (capital privado nacional internacional> na 

petroqu(mica brasileira" 

Contudor nesse per{odo a opera~io de plantas petroqu{micas 

em outros pa(ses mostrou ~s multinacionais do ramo no Brasil -

Union Carbide e Philips -que seus projetos continham falhas 

técnicas significativas" Resultado: as multinacionais abandonaram 

os empreendimentos iniciados no pa{sr enquanto que os grupos 

nacionais associados ficaram com parcelas significativas de seu 

capital comprometidas" As somas investidas por estes eram muito 

altas diante de seu capital totalr e os empreendimentos nio 

poderiam ser simplesmente abandonados. Nessas condi~iesr 
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aA entrada da Petrobris na ind~stria 
petroqu{mica j~ nio erar porémr um objetivo 
exclusivo de sua tecno-burocracia" Al~m de 
requerida pelos grupos privados nacionaisr a 
entrada da Petrobr~s era fundamental ao 
prdprio modelo de desenvolvimento adotado pelo 
Estado" A debilidade dos grupos privados 
nacionais e a incerteza por parte das 
multinacionais para implanta~~o a contento da. 
inddstria petroqu{mica tornavam inevit~vel a 
part icipa~io do Estado como empreendedor#"' 
(SUAREZr 1986r p" 79) 

-Em 1968 foi criada a Petroquisar que logo investiu ao lado 

de empresas nacionais e estrangeirasr mas com part icipaçio 

minoritiria" 

~ ~nteressante ver quer de acordo com Peter Evans (1982>r 

nio foi um compromisso ideoldgico ou um desejo de constituir 

levou ~ participa~io estatal na ind~stria 

petroqu(mica atrav~s da Petroquisa" Isso resultou da prdpria 

16gica da situa~ior a qual foi muito mais cla~amente percebida 

pelo capital privado do que pelo ~rdprio Estado (5)" 

O capital privado nacional teve importincia fundamental tomo 

demandante da presença estatal no setor. Isso decorreu, de um 

lado, do fato de que o capital estrangeiro nio se sentia ~ 

vontade para investir na irea petroqu(micar Ji que os limites do 

monopdlio estatal do petr61eo, nio sendo muito claros, podiam a 

(5) De acordo com Claus Offe <1984) um dos determinantes 
funcionais do Estado capitalista ~a cria~io de condiçies 
para a manutençio da acumulaçio de capital" Sem ser 
instrumento de classe~ sem estar acima das relaçies de 
produ~ior o poder estatal deriva do processo de acumula~io e 
por isso tem como "estrat~gia geral" oferecer garantias ~ 
expansio capitalista" No caso da petroqu{mica brasileira o 
papel do Estado no sentido de garantir essa expansio aparece 
com rara clareza. 



qualquer momento penalizar investimentos realizados.· De outro 

lado, porque a ousadia do grupo nacional pioneiro <Capuava ou 

investindo na formaçio do pÓlo paulista em 

meados dos anos 60, nio era suficiente para possibilitar o 

desenvolvimento do setor industrial em questio; a necessidade de 

investimentos de capital fazia com que este, ent ãc), 

demandasse a presen~a estatal" 

Com a cria~io da Petroquisa em dezembro de 1967F a Petrobr~s 

viabilizou sua associa~ão ao capital privado" Investiu, antes de 

mais nada, na central de matérias-primas do pdlo paulista; Junto 

com a UNIPAR <Capuava + Moreira Sales + Hanna Mining)r 

Petroquisa viabili~ou a Petroqu{mica Uniãor central de matérias-

prima~:;.. Assim., o ps,.imeil,.o Pólo Pet s'·oqu {mico bi'"<3.S i 1 e i ,,.o,.. 

localizado em São Paulo, ~ormou-se gradativamente de acordo com 

interesses de investidores privados nacionais, multinacionais Er 

nH:\is tar·dE~, c:om a p_art i c ipaç:~{o de:\ PE~trc)qui~;.a. A cent:ral de 

matérias-primas só foi conclu{da em 1972, depois de j~ existirem 

v~rias ind~strias de segunda gera~ão. O primeiro pÓlo, diferente 

dos outros r não foi p 1 B.ll(~j ado., m<:t s se d esen v<:> 1 Vf:~l..l 

0espontaneam~nte". 

De qualquer forma se, em 1967, interesses privados atra{ram 

o Estado e o segmento tecno-burocritico para o setor, na década 

de 70 sua participação não só se tornou constante como também 

definidora das rela~Ses nesse ramo industrial" 

(6) Esse grupo nacional foi o sócio da Union Carbide e Philips no 
empreendimento do qual as multinacionais desistiram. O grupo 
Capuava foi o primeiro grupo nacional a investir na 
petroqu{mica na primeira metada dos anos 60" Esse grupo 
detinha a maior refinaria privada do pa{s (de mesmo nome), 
constru(da antes da criaçio da Petrobr~s" 
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No in{cio dos anos 70r a pol{tica econBmica mudou de 

orientaçioa Hélio Beltrio substituiu Roberto Campos no Minist~rio 

do Planejamento e garantiu ao setor produtivo estatal e~ tecno-

burocracia grande autonomia financeira" Ao mesmo tempo, a 

Petrobr~s passou a ser dirigida pelo General Ernesto Geise1 7 o 

qual sd assumiu o posto depois de ter garantida pelo Presidente 

Em(lio Garrastazu Médicir completa autonom~a 

administrativa. 

A Petrobr~S 7 nesse per(odor atuou com interesses prdpriosr 

acumulando e ampliando seu capital. Passou a investir na 

petroqu{mica e iniciou um processo de internacionalizaçio de seu 

capital, criando a BRASPETRO e a INTERBR~S (para explora~io e 

comercial izaçio7 respectivamente>. Desta forma, com uma atuaçio 

financeira e estrat~gica mais aut8noma, a Petrobr~s passou a 

obedecer muito mais~ ldgica de uma unidade de capital em 

detrimento~ ldgica mais global, inerente ao fato de compbr o 

Estado (7)" Por sua vez, o segmento tecno-burocr~tico que assumiu 

o primeiro escalio ganhou for~a a partir da defesa de interesses 

prdprios da empresa, tal como Luciano Martins <1985> define a 

Com efeito, ao mesmo tempo em que a tecno-burocracia 

fortalecia-se na Petrobris, a empresa tamb~m aumentava sua 

participa~io no desenvolvimento da ind~stria petroqu{mica. Para 

entender um pouco esse poder, cabe abordar a questio da 

implanta~io do segundo Pdlo Petroqu(mico brasileiro, que ocorre 

no in(cio da d~cada de 70: o Pdlo de Cama~ari na Bahia" 

(7) Para tal distin~io ver DAIN, 1980" 



C - A TECNO-BUROCRACIA E O PóLO BAIANO 

A r~gi~o de Cama~ari, na Bahia, é importante produtora de 

p (·d: r ó 1 e o <~· praticamente a ~nica de ( SlJAREZ r 1 S>B6 7 f.i .. 

B7), con~:i-t: i t: ui nclo-··sE~, em lugar apropriado 

implanta~âo de um Pólo Petroqu{mico" Contudo, para os grupc~ 

privados investidores no setor, a implantaç~o de um complexo 

petroqu{mico na Bahia nio seria um empreendimento tio atraente .. 

Alim da falta de i nfra-·est J'"ut ura industrial, a regiio era 

distante dos principais mercados consumidores .. Assim, tendo em 

vista o aumento projetado de demanda, o~ segmentos privados 

nacionais, liderados pelo gt'"upo Capuava e mu 1 t i na c i on a i ~:; 

pressionavam pela amplia~io do pdlo paulista, enquanto que a 

Pe_t t'"obrás T a P<~t roqu i sa, <) BNDE_ e o GEIGUIM aJ'"t i cul avam <·:, 

implanta~io de um novo pólo no estado nordesti~o. A atua~~o da 

tecno-burocracia e dos empresários da regiio, sob a lideran~a de 

Rômulo Almeida, que tinha fortes ligaç8es co~ setores da 

Petrobrás, bem como o apoio de Paulo Be11oti, Otto Perroni P 

Arthur CandalT figura~-chaves na petroqu{mica brasileira, teria 

grande importincia na decisio final .. Os militares, por sua vez, 

baseados na i deolog i<:\ de segurança nacionalT defendiam a 

desconcentra~io econ8mica regional e apoiavam o projeto da tecno-

burocracia n 

No in{cio da d~cada de 70, efetivamente, iniciava-se o pÓlo 

baiano que, devido~ situa~io do Milagre Econ8mico vigente no 

P<:\ ís, foi projetado ultrapassando em muito a capacidade do pdlo 
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paulista" O modelo de constitui~âo do capital para implanta~io 

das ind~strias articulou os três segmentos do capital - estatalr 

privado nacional internacional mas com a hegemonia do 

primeiro e de sua tecno-burocracia (SUAREZr 1986)" 

Segundo Peter Evans (1982) 1 quer abordando a questio do 

desenvolvimento dependente brasileiro no per{odo de expans~o 

chamada ntr(pl ice al iançan. a Pdlo Petro~u[mico baiano é um 

n{tido exemplo do modelo de participaçio conjunta desses trªs 

componentes que formam a aliança" 

Na a participa~io da Petroquisa nesse 

empreendimento ofereceu uma seguran~a importante aos sócios 

·privados: ela assumiu as responsabilidades sobre as partes dos 

projetos mais suscet{veis de perdas er como subsidiiria da 

Petrobris (fornecedora de mat~ria-prima>r garantia o miximo 

poss{vel quer em .caso de negociaçiesr os emp~eendimentos de que 

participava nio seriam prejudicados" 

~ importante observar que a presen~a dos sdcios nacionais 

nesses empreendimentos se justificava antes de tudo em termos de 

estrat~gia pol{tica. Assimr Evans afirma que: 

nTanto as multinacionais como a Petroquisa 
ganham com a sua aliançar mas o sdcio mais 
favorecido bem pode ser a burguesia nacional" 
(" •• ) as firmas nacionais contribu{ram com 
apenas 5% do capital e quase nada da 
tecnologiar er n5o obstanter acabaram ficando 
com 30% das a~Ses" Mais uma vezr o poder de 
barganha da burguesia local parece mais forte 
do que seria de esperar~ base da an~lise 
econ6mica tradicional. A combina~io de 
habilidades integrativas e legitimidade 
polft ica levou longe pelo menos alguns dos 



representantes da burguesia nacional"v <EVANSr 
j_<)>8~~'Y Pn ;.:.~j.0) 

De qualquer maneirar na tríplice aliançar 

,.,.OS 91.-UPOS 

t:.·:·>~P f:-:'1'. i f:~n c i a 
f·<:"tm i 1 i ar i de:ult:· 
,,. <~9 u 1 <·:c.mH~n tos 
( EV?INS y 1. 9B~:.~ r 

nacionais podem oferecer uma 
industrial relevante P 

com o ambiente local, de 
(·-:- i llC(.;~nt i VOS bt.li,.(JCI'"át i C(JS.,.... .. 

Pn ~-~l.l.) 

Contudor a burguesia industrial criada a partir desse modelo 

nio ~ uniforme" As firmas nacionais mais sofisticadas e ousadas 

colaboram com as multinacionais e diferenciam-se cada vez mais 

como elite distante da grande maiori~ de seus competidores. 

desse trip~ de colabo~a~io econ8mica na 

indt.ist:ria petroquímical' principalmentf.·~ a partir do pólo baiano,. 

constitui-se num dos casos mais típicos dess~ tipo de aliança~ 

uEm geral,. o trip~ na i~dt.istria p~troquímica 
conseguiu envolver o capital multinacional 
numa agenda nacionalista para a acumulaçio 
nacional do capital, que ao mesmo tempo lhes 
proporcionava considerivel margem para 
explorar as ireas da indt.istria nas quais tim 
maior força e experiincia. As multinacionais 
satisfazem-se, em geral,. com o papel 
desempenhado pela Petroquisa, que se pode 
Ol .. gulhar de t(~l,. fortalecido a capac·idad<·~ 

industrial bisica do Nordeste. O capital 
nacional tamb~m nio se pode·queixar do trip~,. 
na petroquímica. Para as firmas nacionais 
melhor preparadas, o trip~ constituiu uma 
oportunidade de participar de empreendimentos 
dos quais, sem isso)" teriam sido exclu(das, e 
diversificar de maneiras que, de outro modo,. 
teriam sido dif{ceis.u <EVANSr 1979,. p. 216) 
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A Petroquisa, parece consenso, cumpriu seu objetivo de criar 

e fortalecer grupos empresariais nacionais no setor petroqu{mico 

industrial (8)" Grupos como a Petroqu(mica Bahia e 

Banco EconBmico, que nada tinham a ver com a petroqu(mica, foram. 

convidados a participar da implanta~io do Pdlo de Cama~ari na 

Bahra e solidificaram-se no setor" Eles contaram com o apoio do 

pessoal da Petroqulsa, que tinha conhecimento da tecnologia do 

petrd1eo e de rela~~es com as multinacionais, j~ que sua origem 

Da rela~io que se criou entre os grupos 

nacionais e a tecno-burocracia da Petroquisa, a partir do Pdlo de 

Cama~ari, originaram-se la~os de interesses comuns entre esses 

segmentos, oc quais têm demonstrado persistincia ao longo do 

tempo" 

Devemos considerar que, se o primeiro Pdlo Petroqu(mico do 

pa{s <em Sffo Paulo) nio resultou de um planejamento global, tendo 

sido produto da iniciativa privada e contando mais tarde com a 

presen~a estatal, no caso do segundo pdlo ocorreu exatamente o 

contr~rio: ele nio sd ~oi fruto de planejamento do Estado, como 

também propiciou a constitui~io, no interior da empresa estatal 

para ~rea petro~u(mica, de um grupo de pessoas altamente 

vinculadas ~quele complexo industrial" Assim, destacam-se as 

figuras, ji citadas, de R8mulo de Almeida, Otto Perroni, Paulo 

8e11oti, Arthur Candal e Jos~ Juc~ Bezerra de Menezes" 

Dessa rela~io entre setores tecno-burocr~ticos com 

industriais privados nacionaisr cujo objetivo também era a 

(8) A esse respeito ver SUAREZ (1986) e EVANS (1982). Tamb~m nas 
entrevistas realizadas por nds com pessoal da Petroquisar 
oriundo da Petrobr~s, encontra-se a mesma opiniio. 
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formaç~o de empres~riado para o setor, gerou-se alta afinidade de 

interesses. O local de.concret iza~~o desse~ interesses era, antes 

de qualquer outro, as unidades industriais que compunham o P61o 

Petroqu{mico de C<:tm<:\ç: "<:\I'" i .. Petroquisa tinha uma posiç~o 

absolutamente privilegiadau Detinha o poder decis6rio para a 

concessio de projetos industriais, pelo contato com a Secretaria 

~e Desenvolvimento Industrial (801), ligada ao antigo Ministér~o 

c! (':'t I n cl lJ f:i- t I'" i ct f.·:· c o IYI é I'' c: i o r h o j E·:· f'"i i n i ~:. t é r i D cl i:\ I n ·F , ... c~ ..... f:~ Si- t I'' 1J t u ,,. (':\ .. ,{~ 1 é m 

disso, tinha participaçio direta, n~o sd nas centrais de matéria-

prima, mas praticamente em todas as empresas de segunda gera~~o .. 

Essa situa~io parece ter sido muito bem explorada pelos quadros 

que compunham a estatal .. 

Ocorre que a Petroquisa, projetando o p61o baiano, e nele 

investindo diretamente, () 

desenvolvimento de um setor industri<:\1, i ~)50 

utilizou-se das· vantagens de ser Estado para beneficiar-se 

enquanto unidade de capital .. A possibilidade de 

imposto de renda para as empresas que investissem na regiio da 

Bahia -por ser ~rea de atuaç~o da SUDENE -trazia vantagens para 

()5 i nve~st i ment os <":\ í ,,. e a 1 i zad C)~;, e a ~~statal t Çtmb ém soub <-:~ 

beneficiar-se com isso. Da{ resultou o seu fortalecimento como 

unidade de capital e tamb~m do pessoal a ela ligado" 

Com e·f~~ i to r a constituiçio do p61o baiano teve início por 

volta de 1970 e expandiu-se continuamente. p ()I,. C)U t ,,. o lado, 

implantaç~o de um terceiro Pdlo Petroquímico no país 

ocorreu ainda na primeira metade daquela d~cada. O r~pido aumento 

no consumo de produtos petroqu{micos no pa{s fez com quer antes 
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mesmo da entrada em funcionamento do pdlo baianoy fosse decidida 

a implantaçio de um complexq petroqu{mico no Rio Gr~nde do Sul" 

Antes de tratarmos do processo de implantaçio do pdlo 

ga~chor vale observarmosr aindap duas quest~es que apontam para a 

significativa importincia P poder que o segmento tecno-

I , t . I ~ Jurocra· 1co ce(em no setor petroqu(mico~ (a) uma estrat~gia que 

garantiu o poder tecno-burocr~tico na área e (b) a necessidade~de 

modificaçâo na estrutura empresarial e suas impl icaç~esn 

D - UMA ESTRATÉGIA TECNO-BUROCRÁTICA 

A primeira das duas quest3es refere-se ainda aos interesses 

que se concretizaram no pdlo baiano" Os maiores investimentos que 

a Petroquisa efetiva ocorrem nesse complexo petroqu{mico. Isso, 

tanto em termos de destjnaçio de plantas industriais, de 

participaçio na composi~io das ~mpresas, como tamb~m em termos de 

preocupa,io administrativa" 

A criaçio da NORQUISA, uma holding privada que passou a 

controlar a COPENE (central de matéria~-primas> em Camaçari, 

antes controlada pela Petroquisa, é um exemplo da preocupaçio dos 

setores tecno-burocr~ticos dessa estatal no sentido de aumentar 

sua autonomia em rela~io ao Estado, ao mesmo tempo em que 

evidencia a forma,io de uma alian,a espec{fica e~tre essa tecno-

burocracia e certos empresirios nacionais" Suarez <1986) mostra 

como o nsistema PETROQUISA, ameaçado em seu crescimento, se 

reestrutura criando a NORQUISA que.sarantia assim o crescimento 
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Antes de mais nada, é preciso esclarecer que a COPENE é a 

ind~stria que produz os produtos de primeira geraçio no Pdlo de 

Camaçari, isto ~,ela transforma a matéria-prima derivada de 

petrdleo, a nafta, para ser consumida pelas ind~strias de segunda 

geraçio na forma de benzeno, tolueno, eteno, etc" 

Essa empre~a, no ano de sua conclus~o, 1978, embora tivesse 

sua composiç~o acion~ria diversificada, era controlada pela 

Petroquisa" Por~m, em 1980, as dezessete empresas de segunda 

geraçio que detinham aç~es da COPENE formaram uma holding, a 

NORQUISA, fazendo com que o controle acion~rio da COPENE ficasse 

dividido entre a Petroquisa e a holding ~ORQUISA. 

Na verdade, o importante nisso tudo é o fato de que o 

principal sdcio individual da NORQUISA i a prdpria Petroquisa, 

atrav~s da sua significativa participaçio em cada uma das 

empresas de segunda gera~~o que formaram a holding" 

Desta forma, a cria~~o dessa empresa viabilizou a privatiza-

çio da COPENE, j~ que a NORGUISA tem como sdcio majorit~rio 6 

capital privado pulverizado, mas permitiu a significativa 

participaçio da Petroquisa, por~m sem estar sujeita ao controle 

da SEST -Secretaria Especial de Controle das Estatais (9). A 

holding das empresas privadas de segunda gera~io, que conta com a 

participaçio da Petroquisa, passou a representar, entio, o 

controle privado da COPENE e a verticalizaçio da produ~io, 

apontando especialmente para o desenvolvimento da qu{mica fina" 

(9) A SEST foi 
objetivo de 

criada em 1979 pelo governo Figueiredo com o 
proporcionar maior controle por parte do poder 

executivo junto as empresas estatais. 
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Essa teria sido uma estrat~gia da tecno-burocracia da Petroquisa 

para aumentar sua autonomia diante do Estado. 

' . ./, t E 1nceressan:e ver que na cria~5o da holding NORQUISA, a 

tecno-burocracia teve importante apoio do empresariado nacional" 

Este7 em compensaçio, veio a compor o conselho da empresa, 

formado por representantes dos sete maiores grupos nacionais no 

setor - Econ8mico, Odebrecht, Ultra, Ceveko17 Petroqu{mica da 

Bahia, ent~e outros <SUAREZ, 1986, p. ' . 
SOCIOS 

mult inacionais7 nesse caso, foram alijados. A integra~io entre 

capital estatal e o capital privado nacional, ou melhor, entre 

figuras-chaves na tecno-burocracia estatal e poucos grupos 

nacionais fortalecidos, como no caso do Pdlo Petroqu{mico baiano, 

vem ao encontro da afirma~io feita por Evans (1982, P~ 20), 

segundo a qual um dos sdcios mais favorecidos na tr(plice 

alian~a, no caso da petroqu(mica, é o capit~l privado nacional" 

Isso nio confronta com os interesses tecno-burocr~ticosc 

E - A DISPUTA RECENTE 

A ~ltima questio que devemos mencionar aqui7 relativa ao 

desenvolvi~ento da ind~stria petroqu(mica brasileira, diz 

respeito~ situa~io de entrada do setor no mercado internacional 

no in{cio dos anos 80 <SUAREZ, 1989). 

Devido~ pol(tica econ6mica recessiva no pa{s, a partir de 

1981, houve queda da demanda interna por produtos petroqu(micos, 

a atua~io das empresas, que antes se restringia ao 



mercado interno cativo,. teve de voltar-se para o mercado externo 

C: CHt)Pf.d: i t i VO., 
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Como resultado desse processo, <1.9B9) av<.-"t1 ia 

uAlém da constata~~o da ineficiência da 
estrutura, a entrada no mercado internacional 
provocou também o acirramento do conflito com 
os sdcios multinacionais que, na sua maioria, 
acabaram abandonando as joint-ventures e hoje,. 
em muitos casos,. se recusam a negociar novas 
tecnologias para os projetos de amplia~goa Em 
outras palavras,. a entrada no mercado 
internacional demonstrou a necessidade de uma 
base tecno16gica mais aut6nomav" <SUAREZr 
1. s> a 9 ,. P .. 3 ~5 > 

Suarez considera que a estrutura pulverizada das empresasr 

criada pelo modelo tripartite de investimento de capital,. nio s6 

sign i fie<:\\: i vos no q1.1e ao aSPE;C:to 

ad m i 11 i s tIra t i v o,. como também nio permite a concentraçio de 

recursos necess~rios para investimentos em tecnologia" Assimr a 

entrada no mercado externo teria evidenciado a necessidade de 

reestrutura~io do modelo empresarial" 

Além dissor há outro a i ndl.Íst r i<:\ 

petroqu(micar ocorrido na metade dos anos 80, com a mudança no 

regime pol{tico e o advento da Nova Repl.Íblica" Ocorre que 

ucom o fim do regime autorit~rio,. a Petroquisa 
perdeu sua hegemonia sobre o MIC-CDir que foi 
pclitizador transformando-se numa arena onde 
grupos privados nacionais disputamr numa 
fJ uer r C:\. c ~~g c\ r C)S novo~;. p r oj e~t o~; do setor .. " 
<SUAREZr 1989,. Pn 35) 
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Di ant: <:-:· cl i s~::.o r e preocupada em manter _seu poder na ~rea, a 

Petroquisa passou a ser numa ferrenha defensora da reestrutura~io 

do Sistema e seu modelo empresarialn <SUAREZr 1989r p. 35). Dessa 

reestruturaçio resultariam poucas grandes empresas petroqu(micas 

internacional F menos vulner~veis ~s conjunturas 

pol{t icas e econ8micas do pafs. 

cl i ·f i cu 1 clades d €·:· s ::; €-~ cle~v i do 
\ 

<:t 

complexidade e pulverizaç~o do capital privador Suarez salienta 

' . . ~ 1 E.. .. e 1nexorave • ~ e nesse contexto que deve ser entendida a 

disputa acirrada por novos projetos. 

- CONCLUS~O 

no fatn i que a ~nica regra j~ definida para a 
reestruturaçio é a de que 'quem est~ fora nio 
entra'. Istor entretanto 7 ~muito poucor Ji 
que quem est~ dentro também nffo quer sair. 
Desta forma, todos tentam crescer, almejando 
uma fatia ma i <:>r do bol <:> das fut·uras ~.~J,.andc-::·s 

empresas.n <SUAREZr 1989, p.35) 

Tendo em vista a complexidade qu~nto ~estrutura produtiva, 

mas também quanto ~s rela~;es pol{tico-econ8micas que se produ~em 

em torno da ind~stria petroqu{mica, cabe ressaltar aqui cinco 

pontos que evidenciam aspectos espec{ficos do desenvolvimento 

histd~ico deste tipo de produçio no caso brasileiro. 

(i) a significativa presença estatal no setor 

petroqu{mico; (2) o poderio que a tecno-burocracia estatal do 

setor, vinculada ~ Petroquisa, possui; (3) a vinculaçio dessa 

tecno-burocracia a interesses empresariais privados instalados no 
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c: omp 1 E·>!O de Camaç:ar i ; (4) a necessidade de reestrutura~io 

empr~sarial do setor e (5) a disposi~io dos 

competir por novos projetos industriais nesse que ~ um dos 

setores mais rent~veis da produçio" 

~ no contexto desses fen6menos que se insere a demanda pela 

ampliaçio do pdlo ga~cho" Como veremos a seguir-r a situaçio do 

terceiro Pdlo Petroquímic:o em meados dos anos 80 ~ um fator que 

c:ontJ ... ibui cl ~~·c: i Si V<:i.l"f!F:~n t f.·:· ela cl f.·~man cl <:\ do~; 

industriais da FIERGS pela referida ampliaç~o" Na realidader ~a 

combina~io entre os determinantes histdricos do desenvolvimento 

da i nd~st ,,. i a pet1··oqu ím i c a n<J de 1 i m i t ad c> 

alcance produtivo do p61o do Rio Grande do Sul que viabilizar-ia a 

forma~io da demanda empresarial" 
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CAPiTULO 6 - O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PóLO PETROQUiMICO 

GAúCHO 

-INTRODUCÃO 

O objetivo deste cap{tulo ~ avaliar os elementos que 

serviram de base para a tomada da decis~o de implanta~io do pÓlo 

postura dos setores locais (governoy p () 1 í t i c: os,. 

empres~rios,. etc") di~nte da questio,. assim ·como as expectativas 

·f"ornH:\clas e os; result_aclos C)bt i dosu Ess~::·s f~d:or<-:~·s; sao i mportc-~ntes 

no sentido de demonstrar que,. na verdade,. ocorre certa ~ru~tra~io 

quanto aos objetivos criados quando da implantaçao do Pdlq 

Petroqu(micoH Nesse capítulo,. portanto,. fazemos um resgate 

histdrico sobre a implantaçao e desenvolvimento do pdlo ga~cho,. 

segundo os anseios dos segmentos regionais" 

O cap(tulo esti dividido em duas partes. A primeira trata do 

processo que levou~ decisao de implanta~ao do pdlo e dos 

interesses a ela relacionados" A segunda aborda v~rias quest5es 

relativas~ constituiçao do pÓlo: tipo de produçao,. empresas que 

o comp~e,. seus limites de produçao,. entre outras" 
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6.1 - O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA DECISÃO 

A decis~o de implantaçio de um teFceiro Pdlo Petroqu(mico no 

pa(s nasceu de indicadoFes técnicos que estimavam déficits no 

fornecimento desse tipo de produtos para o mercado brasileiro na 

década de 80. O Instituto de Pesquisas Econ8micas Aplicadas-

IPEA, em 1974, avaliava que, mesmo com a complementa~~o ~as 

. t "1 ,., 1 n~:;. ~":"\ aç: o c·~~; do complexo petFoquímico baiano, pFevista para 1977 

01..1. j. s>la., haveria expectativa de demanda insatisfeita para o 

início do~:; < PETRO<~UISA, 1976)" Diante disso, as 

alternativas que se colocavam eram de expansao dos pólos j~ 

e~·~ i st entes,. em Pau 1 <3 e na Bahia, ou de i mp 1 an t aç: ão de um 

terceiro complexon 

Na verdade, a decisio tomada derivou de uma postura, adotada 

. 
pelo governo do Presidente Er~esto Geisel, a qual pressupunha 

planejamento econ6mico prÓprio e estabelecia diretrizes bem 

definidas (que mais tarde mostraram os limites de seu alcance> 

pol (ti c:<:\ i nclust ,,. i<:\ 1 .. o II Pl<:Hlo 

D<~~~;~(~~n v o 1 v i m<~n to II PND, de setembro de 1974, definia a 

necessidade de consolidar-se um umodelo brasileiro de capitalismo 

industrialu, sendo que: 

nA idéia b~sic:a desse modelo ~, de um lado, 
viabilizar o desenvolvimento da ind~stria 
atrav~s do setor privado, e, de outro lado, 
assegurar ~ empresa nacional papel importante 
na estrutura industrial moderna e poderosa que 
se deseja consolidar no Pa{suu <BRASILr Í974T 
p .• 34) 



i n clu ~:; t: ,.- i <:i. 1 d e v(.;;-!'" i a p ,,. o m o v c:-:·t,. o 

vdesenvolvimento dos setores de basevT incluindo-se a{ produtos 

p <-::· t i'" o q u ( m i c: o ~==· r como responsabilizar-se pela 

vatenua~~o dos desn{veis regionais de desenvolvimento industrialv 

(BI~P,SII...}. :t974;· p .. ·4·~1) .. P <:1.1,. a t <"='n t (J ,. seria adotado o objetivo de 

desc:oncentra~âo nacional como num dos crit~rios de julgamento, 

para efeito de concess~o de incentivos do COI, financiamentos ~o 

BNDE E·:· ou t ,,. o~:. J, I •t 
E~~==·~: 1 mu. o~~ o -c:· i c i (:'1. i ~==· i nclu~;t r· i<:\ i s"' .. 

C o n t t •• l cl o T m~:-:·smo sob argumentos de planifica~âo e 

desconcentraçio, as diretrizes pol{ticas pr~-estabelecidas pelo 

govE:·r·no feclet"al f.-~nc<:~m i nhassem a 

terceiro pÓlo para a regi~o sul do pa(s <o centro e o nordeste j~ 

possu(am seus pdlos), o Rio Grande do Sul teve que disput~-lo com 

A sua loc:aliza,~o no Paran~ ficou comprometida, porque 

a refinaria de petróleo que forneceria matéria-prima <Refinaria 

elo Paran~ - REPAR> ainda nio estava funcionando ~ época da 

Assim, em 1974T nio sd o governo do Rio Grande do Sul 

requereu uma decisio favorável quanto ~ implantaçio do III pólo 

em solo ga~cho, através de estudos que comprovavam a viabilidade 

técnica ele.;;- ~:;u~.-.. implanta,io, como também desenvolveu-se uma 

mobil iza,io pol{tica mais ampla, com apoio de v~rios segmentos 

locais na defesa da mesma idéia" 

~ interessante observar que7 segmentos tecno-

burocr~t icos ligados ao BRDE- Banco Regional de Desenvolvimento 

do E>~t r· em<:)-··Su 1 e da futura Funda~io de Ciência e Tecnologia-
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CIENTEC)' ~::.ug <:-~t'" i am (·:·:· ~:; t :c·:\ d u. a i s d<·:·:· i n c <·:-:·n t: i \lO 

desenvolvimento de ind~strias químicas, 

i m p 1 a n t: a <;: ~-;\ o cl <·::· u m c o m p 1 (·:~· >~ () i n d t.J. ~==- t t'" i <·:·t 1 .. 

o c: Ot'"t'" E:·u r::-~m os técnicos ga~chos acreditavam na 

pos~:; i b i 1 i d<:\d<·~' elE·~ implementar esse tipo de produçio i li d IJ. S t I'" Í (":\ 1 

partindo das ind0strias de terceira gera~io (que produzissem para 

consumo f in <·=·t 1 ou pat'":t:\ out 1,.a~:; i nclt.ist ,.-i a~::.), demandando as~im 

insumos que haveriam de ser supridos com a real iza~io de novos 

projetos industriais .. De acordo com essa perspectivar ~armar-se~ 

ia uma cadeia de procluçio de fora para dentro enio ao contr~rio, 

como ocorre com a implantaçio de um pdlo planejado" Entretantor a 

id~ia nio foi longer entre outros motivos, porque a inevit~vel 

produ~io em larga escala de plantas industriais que fornecessem 

i n sumos ., c o mo é p I'" ó p r i C) d E~~;~; e t i p C) cl E~ f.-:- m p r E~ E~ n d i m f.·~ n t o ., i m p f:.' d i a q u e~ 

o investimento fosse atrativo" As poucas ind0strias qu(micas de 

terceira gera~io no Rio Grande do Sul atab~riam por consumir 

parte reduzida da produ~io" 

De qualqu~r maneirar como parte das aç3es para implanta~io 

d o t r::-:-t'· c: r::~ i ,,. o P ó 1 o P <~~ t t'" o <-11.1 í m i c <:> n D I~ i o G ,,. ::":\ n c! e d o S u 1 r o g o v<~' 1,. n C) 

estadualr em 1974r encomendou um estudo realizado pelo Bureau 

d 'tstud<~s Indust:t,. if::-11<·::-~:> <-:-~t d<·::- Co<JPérat ion <jE-:-:- l'Inst itut Fran(,-:ai ~:; 

clu p é· t I'" O 1 E·:- BEICIP em convênio com a Fundaçio de Ci&ncia P 

Tecnologia- CIENTECr do Estado do Rio Grande do Sul" Est <-::· 

estudor conclu{do ainda no segundo semestre de 74r pro c: ur c:••J 

demonstrar que o estado possu{a as chamadas ncondiç3es técnicasu 

para sediar tal empreendimento <BEICIP & CIENTECr 1975)" 
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Ne~::.s<·:·: sen t i cl o)" foi apontado como aspecto favor~vel 

de uma refinaria de petrdleo de porte 

favoreceria a local izaç~o do complexo petroqu{mico em suas 

,,. <~: ·f i n ~~ ,,. i a t a n t o forneceria matéria-prima 

derivada do petrdleo (nafta> e dleo combust(velr c: orno t <:\mb ém 

t o,,. na,,. ·-·se···· i a consumi elo!'" a ~:;ub p ,,. od u to~; d<:\S uni dadt·:~=~ 

petroqu{micas" A proximidade com o mercado argentino também era 

apontada como uma das vantagens da instalaçio em solo ga~cho" 

Projetava-se um crescimento da demanda por produtos petroqu{micos 

naquele pa(sr e haveria entio possibilidades de exporta~io" 

Outros f<:\t CH'"E~~==·,. como disponibilidade de infra-estrutura com 

transporte rodovi~rior ~' época bem conservadasr 

instala~8es portu~rias <Porto de Rio Grande e superporto em 

constru~io> e energia elétrica abundante para a instalaçio de 

ind~strias de transforma~io Junto ao comple~or compunham a 1 ista 

das condi~8es técnicas que propiciaram a instala~io do III pdlo 

no Rio Grande do Sul. 

Uma importante questio favor~vel diz respeito~ proje~io de 

aumento de consumo de produtos petroqu{micos pela ind~stria de 

transforma~io ga~cha" O estudo do BEICIP/CIENTEC entendia quey 

vo desenvolvimento de uma ind~stria 
petroqu{mica de base acelerará enormemente o 
c: , ... <-2' s c i nH-2' n t o d as i n d ~ ~; t ,,. i a ~:; d E.' t ,,. a n s f o,,. ma ç: ã o ch:? 
produtos petroqu{micos e7 em part icularr das 
de resinas p]~sticasN# <BEICIP & CIENTECr 
j_97~.i7 p. ·41.) 
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Embora houvesse alta concentraç~o deste tipo de produç~o 

industrial (transformaç~o de produtos petroqu{micos) em 

Paulo, previa-se que, com a instalaç~o de uma central produtora 

de matéria-prima no sul haveria tend~ncia ao 

deslocamento de unidades produtivas para essa regi~o" Tais 

ind~strias nâo so estariam prdximas de uma nova fonte de 

produç~o, mas também de um novo mercado" 

De um modo geral, o parecer técnico apontava como benéfica 

para o desenvolvimento da ind~stria ga~cha a instalaçSo de um 

pdlo pertroqu(mico na regiio" Outros setores, como o da ind~stria 

automobil {stica, tgxtil e constru~âo civil consumiriam esse tipo 

de produtos. Portanto, a defesa de implanta~~o do pdlo no Rio 

Grande do Sul, além de obedecer a diretrizes do II PND, também 

fundamentava-se na idéia de que a ind~stria petroqu(mica seria um 

elemento motor da economia regional" 

Em termos de mobiliza~io pol {tica de segmentos locais, no 

sentido de obter uma decisio favor~vel por parte do governo 

federal, a atua,io do poder legislativo estadual teve particular 

importincia. O entâo presidente do MDB <Movimento Democr~tico 

Brasileiro), Deputado Pedro Simon, teve a iniciativa de requerer 

a constitui~io de uma Comissio Especial da Assembléia 

Legislativa, cujo objetivo era defender a quest~o da implanta,io 

do Pdlo Petroqu(mico. 

Em maio de 1975, o parlamentar utilizou como forma de 

justificativa, no documento que requeria a formaçio da Comissio 

Especial, os nprinc(pios da pol(tica econBmica defendida pelo 

Movimento Democr~tico Brasileiron, ou seja, o fortalecimento do 



169 

capital nacional, privado ou estatal <RIO GRANDE DO SUL, 1976, p" 

83). Na real idade, ocorreu entâo uma unifica~~o dos partidos 

pol(ticos existentes (ARENA e MDB), bem como do legislativo, 

executivo P segmentos da sociedade civil, formando um certo 

consenso quanto ~ import§ncia e mesmo necessidade de implanta,io 

do III Pdlo Petroqu(mico no Estado" 

O principal' argumento pol(t ico utilizado num documento 

subscrito por pol(ticos e empres~rios e entregue ao Presidente da 

Rep~blica, em junho de 1975, dizia respeito~ perda de posiç~o 

econ8mica do Rio Grande do Sul frente~ naçgo e mesmo~ regiio. 

Assim, a instalaçio do complexo petroqu(mlco no Estado ga~cho foi 

colocada nos seguintes termos~ 

no Rio Grande do Sul pode continuar crescendo 
como o vem fazendo at~ ·agora, por~m quando 
suas forças vivas se mostrem com menor 
produtividade para acompanhar o prdprio ritmo 
de desenvolvimento do Pa{s, a sua nffo 
substituiçio passa a ser uma questio de 
natureza histdrica. Quando um desequil(brio 
regional se desenha com toda a clareza 
referentemente ao espaço nacional, a sua nio 
correçio envolve uma opçio em termos de 
futuro. A opçâo se traduz obJetivamente em 
saber se ~ desejivel ou nio preservar certas 
posiç;es regionais, ou, em outras palavras, se 
est~ impl(cito no modelo desejado para a 
sociedade brasileira que 
desenvolvam em detrimento 
GRANDE DO SUL, 1976, p. 83) 

algumas ~reas se 
de outras.u <RIO 

Efetivamente, quando da decisio sobre a implantaçio do III 

Pdlo Petroqu(mico brasileiro, parece ter havido um movimento que 



envolveu desde o 1egis1ativor executivor l(deres empresariais at~ 

trabalhadoresr que defendiam a implanta~~o (i). 

VF:I'IiOS qUE·:v apesar dos estudo técnicos favoráveis e da entrega de 

documento ao Presidente da Rep~blica contendo assinaturas de 

pol{t icos e de representantes empresariaisr ainda assim havia uma 

lacuna nas manifestaçges em favor da tese principal. Ou sejar 

~ nâo existia um pronunciamento maci~ov 

equinime, da classe empresarial do Rio Grande 
do Sul que viesse dar o pensamento e a posiç~o 
dos empresários ga~chos com r~la~âo ~ 
instala~~o desse terceiro Pdlo Petroquímico.n 
CRIO GRANDE DO SULr 1976r Pu 94) 

a Comiss~o parlamentar chamou, entre outros, o 

ent~o pres~dente Mandell i,. 

manifestar-se enquanto l(d·er empresarialu O seu depoimento, chama 

aten~io pelo caráter gen~ri~o das observaçSes cohtidasr no qual 

considera rapidamente aspectos econ8micos, sociais e industriais 

favoráveis à implantaçio. 

Em out r<:·~~==· postura apresentada 

presidente nio revelou qualquer aproximaçâo mais íntima crJm o 

a realiza~~o de estudos sobre a 

possibilidade de crescimento da ind~stria de transformaçio ou de 

i nclur::.t ,,. i a i s C:C)nf::.um i dor€-~~>" de acordo com o 

(i) Por outro lado, nio podemos ignorar a campanha contrária, 
desenvolvida pelo movimento ecoldgico, que foi forte o 
bastante para fazer resultar no p61o ga~cho um dos mais 
aprimorados sistemas de tratamento de efluentes. Isso pode 
ser constatado conforme forte repercussio das a~~es desse 
movimento na imprensa no período correspondente. 
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industriais fossem favoráveis à implanta~~o ~s atitudes pr~t icas 

foram reduzidas. A postura foi mais de expectativa do que de luta 

< ~=n,. essa condicionada . t" . 1 nr::. · anc: 1 <:-t~; 

pol(tico-institucionais,. C:OIHC) é o 

Executivo,. que reclamavam uma manifestaçio mais clara. 

Com ~::-f<·:-~ i t: o,. o trabalho désenvolvido pelos parlamentar€s 

gaJchos,. apoiados pelo executivo,. envolveu o depoimento de v~rios 

de trabalhadores 

t8nica dos depoimentos,. todos favor~veis à instalaçio,. ressaltou 

a n E~ c <·:·:· r::.~~ i cl <":\ d e cl (·?: incentivar-se n desenvolvimento econ8mic:o 

gaJcho, considerando a existincia de uma situa~io desvantajosa 

frente~ nacional" 

Enfim,. os segmentos pol(ticos locais admitiram a conotaçio 

mais pol{tica do que técnica,. que determinava a decis~o final. 

Segundo afirma~3es contidas em registro dos debates da Comissio,. 

o <:ti'" SJUm<·~·n t: o da t<·:-:-ndência e c <Jn om i<":\ gaÜcha 

representava at~ mesmo um problema de seguran~a nacionalN Nesse 

sentido, os ga~chos procuravam conquistar o apoio dos militares, 

que, por sua vez,. apregoavam a desconcentraçio regional da 

produçffo econ6mica nacional,. como forma de prevenir-se de 

qualquer sabotagem (interna ou externa). 

(3) ~ preciso deixar claro que, neste ponto, estamos falando da 
atuaçio empresarial no per{odo da implanta~io do pdlo, na 
década de 1970,. enio do caso da amplia~io do pdlo, demandada 
em per{odo recen~e" 
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Na fase de decis~o sobre a implantaç~or o racioc(nio b~sico 

dos setores locaisr fundamentava-se na id~ia da 

necessidade de desenvolvimento da economia ga~cha. Por outro 

. ~ dec1sao em n(vel de COE - Conselho de Desenvolvimento 

Econ&mico- baseava-se nas diretrizes do II PND e tinha o apoio 

do ent~o Presidente General Ernesto Geisel. 

6.2 - A CONSTITUIÇÃO DO TERCEIRO PóLO PETROQUiMICO 

Mencionaremos aqui quest~es que dizem respeito ' a 

constitui~~o do pÓlo ga~cho~ as origens do capital que o comp~e, 

sua estrutura de produ~~o projetada e a alcan~ada, bem como a 

destina~io dessa produ~io. Ainda vamos demonstrar que a esperada 

expansio industrial, com base no pdlo, n~o ocorreu; os 

empres~rios-ga~chos foram pouco ousados em certos investimentos" 

o pólo n~o sisnificou o desenvolvimento econ&mico 

regional, tio aspirado~ ~poca da decisio de implanta~io" 

O processo de formaçio do capital das empresas que comp~em o 

obedecendo ao modelo tripartite- ~ssocia~io entre 

capital estatal, privado nacional e privado internacional -, n~o 

se constituiu em novidade. Tanto o pÓlo paulistar 

vespontaneamenten, como o baiano, de forma planejada, obedeceram 

a este padrio de constituiçio do capital das empresas. Contudo, 

no Rio Gra~de do Sul houve uma tentativa governamental de 

aprimorar o modelo" 

Conforme Alban Suare27 a idéia inicial era a de 1 imitar a 

atua~io d~ Petroquisa ~ produ~io de produtos b~sicos. Assim, os 



produtos intermedi~rios e finais deveriam ficar para iniciativa 

privada, mas nsob a 1 ideran~a do capital 

~:> <-::: 9 u n d o o <':"1. u t: o,,. :: 

u A ·, i n t f~' n r,: ~~ o ' d f.·:· m {:'{ n t e r <:'!. f:~>{ c: 1 u s i v i cl <:'\ cl e 
privada nos produtos intermedi~rios e finais 
·f o i T n o f.·:· n t (:'\ n t o T f Ir u ~==· t: , ... (:\ cl <:'!. n (:'1. p )'' <:\ t i c: .(:\ .. A 
simultaneidade entre a consolida~~o do pdlo ele 
S~o Paulo e a implanta~~o do pdlo da Bahia 
repetia-se entre a consol ida~~o deste ~ltimo e 
a implantaç~o do Pólo Sul" ConseqUentemente, 
inviabilizava-se uma maior part icipaç~o dos 
grupos nacionais j~ atuantes na petroqu{mic:a" 
( .... ) Dessa maneira, criaram-se lacunas que 
foram preenchidas pelos incipientes grupos 
locais, 'forçando' a participaç~o da 
Petroquisa, devido ~ debilidade daqueles 
frente ~s multinac:ionais e ao investimento 
requerido"n <SUAREZ, 1986, p. 104-5) 

Relativamente~ sua estrutura, o pdlo ga~cho foi projetado 

para contar com oito unidades industriais de segunda gera~io, 

além., I 

e d<:\ de mat~ria-prima" 

Entretanto, devido~ segunda crise internacional do petrdleo, que 

se refletiu no Brasil no in(c:io da década de 80, (J c: omp 1 (·?>{o 

petroqu(mico do sul, em 1982., contava no in{cio com a COPESUL e 

PI''OdiJ:<~ indo de 

respectivamente, e a PPH, com polipropileno>. Ou seja, houve uma 

significativa reduçio no E-~~;b o c.;: o ni6 sd quanto ~ 

quantidade de produçffo, mas também quanto à diversificaçio dos 

produtos (ver quadros 3 e 4). De qualquer formay entraram em 

funcionamento mais duas plantas industriais de segunda geraçio 



EMPRESA 

COPESUL 

POLIOLEFINAS 

POLITENO 

POLI SUL 

POLI VINIL 

PETROFLEX 

OXITENO 

PPH 

PROQUISUL 

QUADRO 3 

Projeçóo sobre a 
Constituição do m Pólo em 1978 

PRODUTOS 
CAPACIDADES 

ACIONISTAS 
( 10001/a) 

Central de 420 PETROQUISA 
Matérias-Primos FI BASE 

PEBO 115 POLIOLEFINAS 

PESO 100 POLI TE NO 

PEAD 50 PETROQUISA 

HOECHST 

IPIRANGA 

MVC/PVC 240 PETROPAR 

PETROQUISA 

RHODIA 

SBR 80 PETROFLEX 

Estireno 125 OXITENO 
Óxido de Propeno 50 

Polipropileno 50 HERCULES INC. 
PETROPAR 

PETROQUISA 

Poliestireno 15 PROQUIGEL 
APLUB 

Fonte : Revista Amanhã n? 4, FIERGS, setembro/1986. 

PARTICIPAÇÃO 
( 

0/o) 

51 
49 

100 

100 

20 

40 

40 

N.D. 

N.D. 
N.D. 

100 

100 

40 
40 

20 

N.D. 
N.D. 



QUADRO 4 

Constituição do m Pólo em 1982 

EMPRESA 

COPESUL 

POLIOLEFINAS 

POLfSUL 

PPH 

Petroquimica 

Triunfo* 

PETROFLEX * 

PRODUTO 

Petroquimicos 

Básicos 

PESO 

PEAD 

Polipropileno 

PEBD 

E til benzeno 

SBR 

• Em fase de insta lacoo em 

CAPACIDADE 
INSTALADA 
( 1000 t /a) 

420 

1 1 5 

60 

50 

100 

1 40 
80 

1982 ( grifo nosso). 

INVESTIMENTO ESTRUTURA 
( US$ Milhões ) ACIONÂRIA 

PETROQUISA 

711 FIBASE 

120 PETROQJISA 

UNI PAR 
NATIONAL 

DISTILLERS 
OUTROS 

., 1 o IPIRANGA 
HOESCHT 

PETROQUISA 

1 01 PETROPAR 
PETROQUISA 

HERCULES 

1 1 7 ATO CHIMIE 

PETROPLASTIC 
PETROQUISA 

108 PETROQUISA 

Fonte : Revisto Amanhã n~ 4, FIERGS, setembro/1986. 

51 

49 

28,1 
23,7 

28,, 
20,1 

40 
40 
20 

4.0 

20 
40 

25 
25 
25 

100 



a Petroqu{mica Triunfo, produzindo pol iestireno de 

baixa densidade, e a Petroflex com et ilbenzeno e SBR. 

As ind~strias de segunda gera~~o produzem, nos dias atuaisy 

basicamente dois tipos de insumos para transforma~~o, isto ,.:. 
o;;. 7 

"1 ~ " E": ~=.._ ~=· ~: o m <~~ , ... o s )" o 

diversifica~io produtiva. Um aspecto que deve s~r 

I . I ' t . cessas tncus:rtasr diz respeito ao 

dEstino da produç~o. Conforme podemos observar 7 nas tabelas 11 e 

12 7 no ano de 1984r apenas 7% da produçio era transformada no Rio 

Grande do Sul, 42% em outros estados brasileiros e mais da 

metade 7 51% da produç~o era exportada para outros pa(ses. 

No ano elE~ i9B9r embora o Plano Diretor do complexo de 

produ~io petroqu{mica indicasse a exist~ncia de seis plantas 

industriais de segunda gera~~o em funcionamento e cinco em fase 

I . t '1 ,., c f~ 1 n~:;. a a<..~ ao (quadt''O ~5} r nio se verificou uma transforma~io 

substancial, nem no tipo de produ~ior nem na sua destinaçio. Ou 

~:><·?.· .j a y os principais produtos podem ser classificados entre 

plist ices~ ~1~st8merosr e sua destinaçio para as i nclt.Íst r i <:"t.s 

locais é bastante reduzida" 

No caso das indüstrias de terceira geraçior de acordo com 

depoimento de Ruy Lerner <4>r nio houve uma correspond~ncia entre 

(:\ E>~ P E~ C t (:\ t: i V c\ inicialmente e a expansio inclus:.tr ial 

ocorrida. Ele considera que, em i986r existiam pouco mais do que 

400 unidades fabrisr consumindo em torno de 7% da produ~io de 

segunda geraçio no estado. Segundo o registro, Ruy Lerner afirma 

q l . .lE" () 

(4) Ruy Lener era diretor-superintendente da COPESULr em i986r 
quando concedeu entrevista fu Revista "Amanhi"~ da FIERGS" 



POLIETILENO 
BAIXA DENSIDADE 
-34.000 

NITROGÊNIO/OXIGENIO I WHITE MARTINS I 

QUADRO 5 

UNION CARBIDE 34,85 
ELET.FURN1CO. 1_5,29 
PESSOAS FISICAS 49,86 

EMPRESAS DO COMPLEXO BÁSICO 

PÓLO PETROQUÍMICO DO SUL 
In : Plano Diretor - Módulo I 

COPESUL , Triunfo, 1989. p. 7. 

ETENO 
561.000 

BUTADIENO 

BENZENO 
199.000 

COPESUL 

PETROQUISA 62,85 

BNDESPAR 32,86 

4,29 

BUTENOS 

MTBE 
.77.000 

RESÍDUO AROMÁTICO 

C9 PIR 
40.000 

PROPENO GP 
- 235.000 

I PROPENO GO 
65.000 

RAFINADO II 
53.000 

EPH/EPDH 

4 01 10.000 

30 
30 

1 POLIPROPILENO f-- PPH 
20{ 80.000 PETROOUISA 

OLVEBRA 30 
HIMONT 30 
ODEBRECHT 20 

OXITENO S/A 70 
RENNER 30 

MEC-METIL-ETIL 

NEGRO DE FUMO 
27.000 

I EMPRESA 
CAPITAL 
VOLANTE o;0 

Fi~i~::i::~;;~;?1~:*~:~1WB.1n~;;:] EM INSTALAÇÃo 



TABELA 1 1 

Destino das vendas 
das indústrias de 2~ oeraçóo I 1984 

DESTINO 

Rio Grande do Sul 

Outros estados 

Exterior 

TOTAL 

Fonte: CONPETRO·, 1984, p. 22. 

PERCENTAGEM 

7 

42 

51 

100 



DESTINO 

Rio Grande do Sul 

Outros estados 

Exterior 

TOTAL 

Fonte :CONPETRO, 

TABELA 12 

Destino das vendas por empresa em 1984 
Em percentaoem 

POLEOLEFINAS POLI SUL PPH 

5 7 13 

39 41 40 

56 52 47 

100 100 100 

1984, p. I a TI[. 

PETROFLEX 

68 

32 

100 
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" crescimento da ind~stria de terceira 
gera~~o seria um excelente sinal para a 
economia no estado. ~ ela que trar~ todos os 
beneffcios que falava na época da instala~~o 
do pdlo,. pois ela possui um grande efeito 
mult ip1_ic:~:\ciOI'",. n~\o ~:.6 fl(:\ 9€-~1'"<:\<;:~{o elE:· E~mPI'"E:·SJDSr 
como na gera~~o de valor." <Lerner,.R. in~ 
Revista Amanh~ nQ 4,. p.i5) 

quant itat ivamente muito mais mio-de-obra do que a de segunda 

gera~io. Esta necessita de um reduzido n~mero de trabalhadores 

quali~icados para seu funcionamento. 

considera que o principal determinante do 

reduzido desenvolvimento de ind~strias de terceira gera~io foi o 

fato de nio existir um mercado consumidor significativo no Rio 

Grande do ~Jl. Uma alternativa seria a produ~io de terceira 

gera~io destinada~ t 
, ... 

expor a~ao,. mas nesse caso,. 

"seria preciso uma estrutura empresarial que a 
terceira geraçio no Rio Grande do Sul ainda 
nâo tem. Existem problemas de estrutura 
tecnoldgica,. de estrutura financeira e 
9<·:-:-re-:·nc: i al N n (J...erne-:-1'" y R" in:: Revi ~;ta Amanhã 
n .. 4,. p .. i~7j) 

c: on fot'" mf:: <:\f i r· ma 

p <;::- t r· cJ q IJ í m i c a ,. o~==· industl'" ia i~::. ga~chos foram caute16sos demais 

nessa questão,. preferiram não arriscar" "Eles não se anteciparam,. 

nem depois da partida do p61o,. para que pudessem 

utilizar a capacidade que seria aqui op .. 

c: i t .. ) .. 
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Devemos salientar convergfncia entre os dois 

d~poimentos citados; de um ladop a estrutura empresarial ga~cha 

1 i m i t i':í.d<:í. <·:.·m ti::: c no 1 ó ~:J i c o~::. r 

financeiros e gerenciais e de outror a extrema cautela dos 

que teme uma lei b~sica de sua atuaçio 
• 
p ,,. o f i ~::.si on <':í. 1 o risco. Embora n~o possamos imitarmo-nos a tais 

explicaçffes a respeito do fator nio podemosr entretanto deixar de 

consider~-las significativas do comportamento empresarial ga~cho. 

Ao lado dissor de acor~o com um estudo realizado pelo BRDE -

B<·=·~nc:o I~E·f.! i ona 1 de Desenvolvimento do Extremo-Sul .... o tipo c!t-:· 

ind~stria transformadora que poderia ser gerado pelas plantas 

petroqu(micas em funcionamento (pl~st icos e elast8meros> destina 

sua produçffo para outros setores industriais enio para consumo 

das borrachas consumidas pela 

ind~stria cal,adista" 

o estudo realizado pelo BRDE e datado de i983r 

considera que a expansffo da ind~stria de transforma,io resulta da 

. ,.. . I 
f:.:· >{ I S t: <·::· n C: I <:~ C i/:~ outros segmentos demandantes e nio dela prdpria" 

T<:\ 1 i ncl•.í~;t: r· i a mu i t <) mais indu~= i da P<-::-1 o PI"'DCes~;('.) clf:~ 

desenvolvimento da economia (industrializa,5or principalmente> do 

quE· PI''DPir i am<·::nt <~ indutora desse processou <INFORMES SETORIAISr 

p .. Com diferentemente do entendimento dos 

idealizadores do complexo petroqu{micor o estudo elaborado pelo 

BRDE tenta demonstrar que o desenvolvimento da economia ga~cha 

n~o pode depender da implanta~âo do pcilo planejado" Mas simr ao 

contr~rior s~o os setores da produ~~o industrial para consumo 

final que demandariam um crescimento na produ~âo petroqu(mica de 
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Aindar para que houvesse um significativo desenvolvimento das 

ind~strias insumidoras de termoplást ices no estador sua produç~o 

haveria de ser destinada ao mercado nacional, uma vez que o 

mercado regional P menos din~mico" Po1··ém). 

empresários locais parecem demonstrar limites na sua capacidade 

competitiva e/ou de iniciativa para tanto (5). 

Enfim, podemos afirmar que ocorreu certa frustra~~o em 

relaçio aos objetivos iniciais da implantaçio do terceiro pdlo 

P I'" E~t I" oq 11 {miCO. EspE·:·c: i <:'t 1 m€·~nt E~ <:'lo~:. pol {ti co~; 

empresários que d <-:-~f<·~n d F:~ I'' am t ~·:\ 1 i mp 1 <:tn t <':\Ç: ~·~o)' <:\C:I"<-::-d i tand<) no 

desenvolvimento necess~rio ~ economia Em ~lt: ima 

análise, tal crença centrava-se na expectativa de crescimento <em 

quantidade e qualidade) das unidades de terceira gera~~o no 

estado, o que nio aconteceu. Ocorre que ~ neste n{ve1 da produçffo 

produçio para a economia local; as ind~strias de primeira e 

segunda gera~io exigem alto investimento de capital e um n~mero 

reduzido de trabalhadores qualificados. As ind~strias de terceira 

gera~io, por sua vez, nio extgem altas somas de capital investido 

e geram quantitativamente muito mais empregos e impostos. Assim, 

<":\ cl e f E~~:.<:\ implanta~io do pdlo pressupunha a defesa do 

desenvolvimento das ind~strias de produçio final. 

(5) Em entrevista (de 01.06"90), Mayer Avruc:h, ex-presidente do 
CONPETRO, avaliava que os empres~rios ga~chos possu(am menor 
capacidade de projetar investimentos industriais do que sua 
, ... e a 1 ·c a p a c i d a d t:- f i n <.':\ n c <-::- i a·· a p a.uh::- s s f:-:- c o m p o&" t a I" .. D <-::- s s <-::- p o n t () c:l <·=-~ 

vista, entio, a falta de competitividade de seus 
empreendimentos dever-se-ia mais~ falta de iniciativa do que 
a uma incapacidade econ6mica. 
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Para exemplificarmosr Percy Louzada de Abr~u 

(CONPETRO,. 1983), ent~o presidente da REFAPr estimava que, quando 

<-::· ~:; t i v (·:·~ ~==· ~:; <·:·:· m <·::- m funcionamento as o i to u n i cl {":"t c! f:: ~==· p I'" oj <·::t ad a~::. 

inicialmente para o complexo b~sico do p61o 7 seria gerado um 

t ot a 1 1::. p assim como o governo 

programou, se 50% da produ~~o de resinas e borrachas produzidas 

no p61o fossem transformadas na regiio sul e metade disso no R-io 

Grande do Sul,. entio gerar-se-iam 15"000 empregos na ind~stria de 

4~3 .. ~~.i0ft.) ~:·~mp ,,. <·?:9os i ncl i l'"<·:~t os <-2-m a t i v i d <:t. cl <·:·:· ~==· 

significa que 63.000 empregos 1 igados ~ produ~io 

petroqufmica seriam criados (quadro 6)" Atualmente,. o p61o ga~cho 

gera em torno de um sexto do total previsto" 

nGo h ou v<·?: f1·· u s t r· ?:\ç: â<:> 

desenvolvimento de ind~strias de terceira gera~âo, como tamb~m, a 

produ~~o de segunda gera~Go deixou a desejar. A estrutura inicial 

p 1 anE~-.Í ada Pc\1'"<:\ C) C: omp 1 E~::·~C) prE~VÍc:\ planta~; industriais qu~ 

significariam a diversifica~ão da produ~ão i ~:;so r por-ém r 

ocorreu. A produ~io ficou restrita basicamente a pl~st icos e 

elast8merosr como vimos" A demanda recente pela amplia~ão do pdlo 

ga~cho tem como um de seus determinantes fundamentais os fatos 

acima referidosr ou seJar tem origem no fato de que o p61o ga~cho 

é caracterizado por um 1 imitado desenvolvimento. 



SETOR 

Setor Secundário 

QUADRO 6 

Estimativa sobre a 
Geração de Empreoos no 

Pólo Petroquimico do Sul 

quando. consolidado* 

Complexo Básico ( Central de 

QUANTIDADE DE. 
EMPREGOS 

Matérias-primos e Unidades de 2 ~ Geraçóo ) 4.500 

Indústria de tronsformoçoo petroquímica 15.000 

Subtoto I 19. 500 

Setor Terciário 
Empregos indiretos 43.500 

TOTAL 63.000 

Fonte : Avaliação do Pólo Sul. Petroquímica: Novos Horizontes, l 983. 
* Coosclidaçoo significa sua implantaçoo tal qual o projeto inicial . 



- CONCLUSÃO 

De acordo com os objetivos deste cap{tulo, cabe ressaltar 

. t. ,., 
<":\ ~::.1 .u<:\<;:ao 

encontrava o Pdlo Petroqu(mico Ga0cho até o per(odo da formaç:go 

da demanda empresarial para sua ampl iaçio" 

Na metade dos anos 70r vimos que havia interesse do governo 

instalar um pdlo no sul do pa(s, baseado na pol(tica 

de desconcentra(j.~O industrial e na necessidade de aumento na 

produç:io de pitroqu(micos" Na verdade, houve mobilizaçio de 

polít ices ga~chos e apoio por parte do empresariado ligado ~ 

FIERGS no sentido da defesa da implantaç:io dp complexo" Contudo, 

a participaç:~o dos industriais foi reduzida, na medida em que as 

iniciativas para mobilizaç:io ocorreram com base muito mais nas 

aç:5es do legislativo e executivo estadual do que na movimentaç:io 

(·?:mp 1,. E~S(":\1'" i <:tl " 

Outra quE·stf:-\o importante diz resPeito ~s expectativas 

formadas ~ época da defesa da implantaç:io do p61o~ Na verdade, o 

empreendimento era visto como um importante meio propulsor de 

desenvolvimento industrial para a debilitada economia ga~cha" 

Via-ser no novo complexo industrial, a possibilidade de geraçio 

de grande n~mero de empregos e de impostos estaduais" 

P <:)r f i m, os resultados obtidos até meados dos anos 80 

indicavam-que as expectativas haviam sido frustradas" Tanto a 
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das ind0strias de terceira gera~~o deixaram a desejar. 

~nesse quadro de. quebra de expectativay de reestruturaç~o 

empresarial e a necessidade de aumento da produ~ior que~~ vai 

surgir a demanda dos industriais ga~chos pela <:tmp 1 i <:tç: ~~o do 

complexo petroqu(mico local" O prdximo cap{tulo trata da demanda 

propriamente dita. 
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CAPiTULO 7 - O EMPRESARIADO GAóCHO E A POLiTICA ESTATAL PARA O 

SETOR PETROGUiMICO DURANTE A NOVA REPúBLICA 

- INTROOUC~O 

O objetivo deste cap(tulo ~tratar da transformaç~o do tema 

da ampliaç~o do pdlo ga~cho em uma nquestiou e, depois, em 

pol{tica estatal, nos termos em que Oszlack & O'Donnell as 

de~inem. Ou seja, procuramos entender a problematizaçio social do 

tema. Por que a questio é problematizada no per{odo da Nova 

Rep~blica, qual a efetiva participaçio dos industriais ga~chos, 

com que objetivos participa, com que apoio e oposi~io, .o que 

obtém junto ao Estado e por ~ue obtém" Tudo isso considerado ~ 

luz de importantes fatores definidores at~ aqui mencionados~ 

tanto as caracter(sticas histdricas da ind~stri.a petroqu(mica no 

pa(s, como os limites relativos ao desenvolvimento do pólo 

ga~cho" 

O cap(tulo est~ dividido em tris partes" A primeira trata da 

agenda de questges, ou seja, aquilo que Oszlack & O'Donnell 

chamam de conjuntos de pol (ticas p~bl icas e privadas relacionados 

ao tema" A segunda aborda o surgimento da questio, ou por que o 

tema passou a ganhar tanto espa~o no imbito das preocupaç~es 
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transformando-se numa questio. 

Na terceira parte aparecem os principais episddios que 

demonstram ter havido disputas pol{ticas a partir da demanda pela 

amplia~io do pdlo ga~cho" identificados os principais 

atores que apoiaram ou que se opuseram ~ amplia~io do pdlo 

7.1 - A AGENDA DE QUESTÕES: AS POLiTICAS PúBLICAS E PRIVADAS .LI
GADAS AO TEMA 

A partir da Nova Rep~bl ica e do Plano Cruzado, a conclusio 

de que o pa{s necessitava de um novo programa de investimentos 

petroquímicos foi imediata. Em fevereiro de 1986, a liBIQUit1 

CAssocia~io- Brasileira Indi.Í~:;t I" i<'=' (~u ím i c: a Pr·<Jduto~:; 

Derivados), sob a hegemonia da Petroquisa, e aliada a empres~rios 

do pdlo baiano <sob a presid~ncia de Candal e, depois, Mariani) 

(1), encaminhou ao Ministro da Fazenda, Oilson Funaro, uma 

Pf"OPDS i ç:f.~o de~ investimentos para os prdximos dez anos.. "Na 

verdade, j~ se pretendia, ~quela altura, duplicar o P61o de 

Cama c: a1,. i at~ 1990 e, a partir daí, , . ... 
C C~ll aJ" I <JS C OI'' rosa r 

se confirmassem, partir-se-ía entio para a dupl ica~io do P61o 

Sul".. (SUAR r::z., 19B9,. p .. 36) .. 

(i) Arthur Candal,. como Ja mencionamos, duma figura importante 
na petroqu{mica brasileira e, apds exercer o cargo de diretor 
em empresas do pdlo baiano, mantém "sua posic:io na primeira 
linha da tecno-burocracia petroquÍmicav <SUAREZ, 1986, Pu 
159)" Clemente Mariani, por sua vez, controla o grupo 
Petroquímica Bahia" Esse grupo entrou no setor petroqu{mico e 
tornou-se forte, aliando-se a tecno-burocracia da Petroquisa 
a partir do pdlo de Camaç:ari" 
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Conforme Suarez (1989), a escolha de Camaçari 

duplica~io deveu-se a dois fatores principais. De um 1ado7 tal 

dupl icaçio implicaria tamb~m a dupl icaçJo da NORQUISA, uo grande 

n~cleo privado da tecno-burocracia comandado por Geiselu (p. 36) 

porque significaria também uma nova fase de 

incentivos fiscais administrados pela SUDENE" Como resultado 

mais uma vez afirmava-se as vantagens dos 

grupos privados a11 situados" Esses grupos, considerados fortes 

em termos de empresariado nacional, conseguiriam, com essa 

pol{t ica, ucomandar o processo de reestrutura~io <empresaria1)7 

engolindo os demaisu <SUAREZ, 1989, p.36). 

Entretanto, de acordo com Suarez, a estrat~gia de duplicaçio 

do pdlo baiano e de novo fortalecimento de grupos empresariais a( 

sediados provocou uma reaçio por parte do grupo UNIPAR 

pioneiro na petroqu{mica a partir do p61o paulistaN O grupo 

UNIPAR, atrav~s de Michael Hartveld, defendeu a implantaç~o de um 

novo P61o Petroqu{mico a ser localizado no Rio de Janeiro~ O 

principal argumento utilizado era o de que no Rio de Janeiro 

haveria a possibilidade de contar-se com gás natural da Bacia de 

Os pdlos existentes utilizam basicamente a nafta, 

matéria-prima escassa. 

Na verdade, o eixo Rio-Sio Paulo ~ o principal mercado 

consumidor de produtos petroqu{micos, utilizando cerca de 70% da 

<2> O grupo UNIPAR, formado pelos primeiros investidores na ~rea 
petroqu(mica, criou-se investindo na central de matérias
primas do pdlo paulista. Esse grupo foi contr~rio ~ 
implanta~io do pdlo baiano. Segundo Suarez (19867 p. 125) r 

sua part icipaçio em empreendimentos naquele pdlo foi 
rejeitada por aqueles que possu(am o poder naquele complexo. 
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produçâo baiana (3)u Ocorre que a ampl iaçâo do prilo paulista 

tornava-se de dif{cil concret izaçâo, porque a regiâo em que est~ 

localizado nâo possui condiçges infra-estruturais para comportar 

novos e grandes empreendimentos" A UNIPAR, com interesses muito 

mais vinculados ao pdlo paulista do que ao baiano, via na 

um novo no Rio de Janeiro, 

possibilidades de ampliar seus investimentos" 

Assim, a estratigia-Rio ganhou desdobramentos que extrapo-

laram a discussâo técnica de utilizaçâo ou nâo de g~s natural. No 

Rio, acabaram unindo-se pol{t icos identificados com o PMDB, PFL e 

com o gover~o federal na conquista de um empreendimento desse 

porte. Com uma conquista dessas pretendiam opor-se~ uma poss(vel 

eleiçâo de Leonel Brizola ao governo estadual em 1990" Quanto ~ 

Petroquisa, que inicialmente opunha-se ~ opçâo Rio (utilizando 

argumehtos técnicos), em pouco tempo termina por evidenciar certa 

heterogeneidade na composi~âo de interesses de seus quadros" Ou 

seja, escal~es intermedi~rios viam, na implantaçâo de um pdlo no 

Rio de Janeiro, a possibilidade de galgar~m postos superiores" 

Suarez cita a afirmaçâo de um membro da cJpula da Petroquisa~ #na 

duplicaçâo de Camaçari, sd haveri cargo de reator; ji no Rio, ha-

ver~ de diretoru, <SUAREZ, 1989, p" 37)" 

Em 1987, idéia de implantaçio de um quarto Pdlo 

Petroqu{mico no Rio de Janeiro, tornou-se um projeto de dimens5es 

bem maiores do que o inicialmente pensado. A Petroquisa percebeu 

que o alcance da articulaçâo pol{tica carioca poderia ameaçar a 

estratég.ia de duplicaçio do p61o de Camaçari. Passou a defenderv 

(3) Conforme entrevista realizada por n6s em 23.08.90 com Percy 
Louzada de Abreuv ex-diretor da Petroquisa. 
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ent~o, os dois projetos, o que, em agosto de 1987, transformou-se 

no Programa Nacional dE: Petroqu{mica PNP Ci.PI'"OVaclo PE.·:·lo 

Vale salientar que. sen~o por outros motivos. pelo fato de 

ocorrer em ~rea qu~ j~ contava com i nfi'"<·:~.····Est I'"Ut UI'" a., n~\o foi 

com que a dupl icaç~o do pdlo batano tivesse o 

inícic• elos tt'"<':\b:c-:\lho~:; i me<j i <:~ t <":\m<~n te ef<·:-~t: i \lado .. (~ u <":\ n t o ·. ~= .. \ 

implantaç~o elo novo pdlo. ~:.<:-:·m o apoio inic:i<:·d cl (:'~ c: d. p IJ 1 (:\ cl (:\ 

Petroquisa, passa a ser urna das prioridades do governo de Moreira 

Franco, que fora eleito governador do Rio ele Janeiro pelo PMDB, e 

com apoio do governo federal .. A id~ia era constituir um complexo 

independente da Petroquisa e com grande presença do capital 

internacional~ a longo prazo utilizaria o processo de c:onversio 

da d{vida externa nos investimentos .. 

Por~m, como que numa resposta a essa possibilidade, que 

ameaçaria seu poder na ~rea, a cd.pula da Petroquisa passa a 

apoiar mais efetivamente a concretizaçio do P61o PetroquÍmico 

carioca. Suarez afirma que~ 

uo Pdlo Petroquímico do Rio, entretanto. nio 
ser~ apenas mais um novo complexo produtivo 
incorporado ao sistema Petroquisa ( ••• ) o novo 
pdlo servir~ como um palco para o conflituoso 
processo de reestruturaçio .. Cria-se com ele um 
novo espa~o para acomoda~io, superando-se, 
assim, a falta de legitimidade da Petroquisa, 
bem como do Governo atual, para implementaçio 
de·:·~ um proc:<-:·~sso 1'"<:\c ionc-d "...,. <SUf.·,REZ, j.9B9l' p .. 
:3B) 

Enfimr tantos segmentos estatais: a tecno-burocracia da 

Petroquisal' o governo federal)' atrav~s do Programa Nacional de 



P <·:·~ t: I'" o q 1.1 í m i c ~=i. ,.. o 9 o v ~::·1'" n o <:·:· ::; t <·:\ d u <":\ 1 do Rio dE Janeiro e também 

segmentos privados, interessados em ampliar seus investimentos, 

movimentam-se,.. criando fatos pol {ticos e econ8micos que tinham 

rela~go com a problemit ica do Pcilo Petroqu(mico ga~cho. Em outros 

termos, se este pdlo contava com significativo limite em sua 

houvesse expansio da produ~io em outras regi5es do pa(s" 

E~etivamente, o aumento da concorrincia em termos de aprovaçio de 

novas plantas pelo entio Ministério da Ind~stria e Comércio, bem 

c: o mo o aurn<~~nt o dE· investimentos por parte da estatal 

petroquímica criavam mais obst~culos ~ expansio e diversificaçio 

do pdlo do Rio Grande do Sul. 

~ nesse contexto, ou envolto nesta uagenda de quest~esu, que 

o tema da ampliaçio do pdlo ga~cho é problematizado pelos 

industriais da FIERGS, e transformado em uquestiou que ganha 

espaço no interior do Estado" 

7.2 - O SURGIMENTO DA QUESTÃO: A REAÇÃO DOS GAôCHOS AO PROGRAMA 

NACIONAL DE PETROGUiMICA 

O entendimento de que o Pdlo Petroqu(mico ga~cho necessitava 

consolidar-se e ampliar-se esteve constantemente presente como 

empres~rios e técnicos ligados, de 

alguma forma,.. ao empreendimento" 

A consolidaçio do pdlo significa a obtençio das plantas 

i n d u s t r· i a i s p ,,. e v i s t as n o p ,,. o j (-?:" t () inicial, como~ o caso de MVC-



PVC e Cumeno-fenol-acetona (conforme Of. J/6/BB GG/~:> I C d (·:·~ 

novos projetos industriais de segunda geraç~oy assim como aumento 

da capacidade produtiva de primeira geraç~o. Comor durante todo o 

I · "l · ,... " ·1 . I I . t . . ptroc:c:::·~:;~:i-0 d<~~ mo J 1 . 1 :;.:<:\ç:<:\0 r o~::. a( 01'"<-:~s <·:~nvo v 1 c o~:; o JJ f:';': 1 var<·it.m m<='· 1 s do 

que aquilo previsto inicialmentey utilizaremos o termo ampl iaç~o. 

DE· <:\c o I'" cl o c o m o p E',,. ( o d o (j <~ 1 i m i t <:\ d o p <":í.l'. a o n osso E~ s t u d o d f:';' ~:>._cl <·:·:· 

idéia de ampliaç~o do Pdlo Petroqu{mico ga~cho era 

registrada como um anseio nas atas de reuni~es de diretoria da 

FIERGS. i no ano de 19871 contucloy que hi um acirramento na 

intensidade de mani~estaçSes sobre o temay ocorrendo também uma 

mobilizaçâo política mais efetiva? unindo empres~riosy 90VE'I'·no 

estadual e parlamentares da regi~oq 

Isso acontece porque a ~udança de administraçio política no 

governo do estado? com a elei~io de P~dro Simon1 muda a rela~io 

entre empresariado e o executivo es~adual. Durante o governo 

anteriory de Jatr Soares1 

E·~·~ec u t: i v o cl E·sag r acl c\ vam ê\or:; in cl u s t r i·<:"t i r::. 1 c: o mo v i mo~; <:\n t e1r i o r m<-:~n tE· 

(capítulo 4., O governo de Pedro Simon1 no entanto? 

antes mesmo de tomar posse)" j~ articulava uma atuaçio conjuntar 

com o empresariado da FIEr~GSY (·:·~m vá1,. i <:\ ~:; 
I arc-2'asr se:·ndo (":\ 

petroqu{mica uma das c:onsicleradas prioritárias. 

Po1r outi'"O lado1 e nesse per{odo também que)" ao n í vr::;-1 

n <":\C i on <:\ 1 1 J r.\ ~;€·:· f' c\ 1 a v a na n &~c e-~~;s i cl <:\cl e cl <-:·:· <:\mP 1 i aç: ~\c) cl <:\ p ,,. ocl uç: ão cl e-~ 

petroquímicosr tendo em vista a proje~ão de aumento no consumo" 

Como v i mc)s y ligado a essa percepção resulta o Programa Nacional 

de Petroquímica - PNPr que previa a duplica~io do pdlo de 



C i":"•. m <":"!. <.~ :.;..1··· i . <-:~ (:\ i m p 1 a n t a ç: ~-~o cl E· um n o v o p ô 1 o n o p a 1 s , o d o I~ i o d .:-::· 

Orar o Rio Grande do Sul c: o n t <:\ n c! o c: o m u m c: o m p 1 <:-:· >~ o j <:=~ 

instalado, mas em propor~5es reduzidasr nio foi beneficiado pela 

nova pol {t ica governamental" Com issor j~ existia uma vontade 

pol{tica de defesa da amp1iaç~o do complexo industrial ga~chor os 

~nimos foram acirrados" O tema havia ganho apoio institucional ~o 

novo governo estadualr a partir de is>B7 (porque se via a(r 

novamente,.. a possibilidade de incentivo ao desenvolvimento da 

economia regional)" a d<-:~m<·:\nel<":"l. ~::.óc: i o····<·:~con Hm i c:<:·~,.. 

reagindo a uma pol(tica federalr conquistou maior repercuss~o 

pol{tica" Assim, podemos dizer que, embora a origem da questio 

seja anterior ao PNP, ~a partir dele que se viabil iza uma luta 

organizada com o objetivo ele ampliar o pÓlo ga~cho" 

foi, sem d~vida,.. marcado por uma 

mobiliza~io efetiva em torno da ampliaçio do pÓlo ga~chon Por 

exemplo, Gerhard Joseph Thelsen, empres~rio ga~cho que atuou 

significativamente n~ssa ( 4) y esteve presente no 

semin~rio realizado em Salvador/Bahia, no in(cio de 1987, cujo 

objetivo era consolidar a idéia de expansio do pólo baiano. O 

empres~rio objetivava convencer os presentes de que a amp1iaç5o 

d<:> pÓlo baiano P implantaçio elo carioca deveriam ser 

postergadas em um ano" Isso, para que antes de qualquer coisar o 

pÓlo ga~cho fosse ampliado ( r~t <:t 06/B?,.. i t. E~1r1 6) .. (..)() mc-!'~:;mo tempo y 

Luiz Carlos Mandelli se movimentaria no sentido de que a poss{vel 

<4> Theisen foi eleito)" em julho de 1986 presidente do Sindicato 
das Ind~strias Qu{micas do Rio Grande do Sul pelo terceiro 
nH:\ n d e:\t: o .. 



duplica~~o d~ Camaçari n~o contass~ com inc~ntivos governamentais 

it~m 4). r n s~nador gaJcho, 

Chiar~11 i, articulado com os int~r~ss~s da FIERGS, apresentaria 

um projeto de lei com objetivo de revogar a isenç~o e reduçâo de 

impostos para empreendimentos petroqu(micos na ~rea de atuaçâo da 

Nenhum dos objetivos acima foi alcançado pela FIERGSn Em 

1987, contudo, em torno deles, muito foi debatido e houve uma 

clara associa~io com o governo estadual rec~m empossado, atrav~s 

da formaçio de um grupo de trabalho conjunto para a defesa dos 

i ntt:·rf.·:·ssE-~s cl<:\ ind~stria petroqu{mica ga~cha, especificamente a 

amplia~io do pólo" 

O PNP, de agosto de 1987, al~m de permitir a clu~lica~io do 

o desgargalamento (5) da Copesul em 20%, ao mesmo tempo em que 

retirou a destina~âo da planta de fenol-acetona prevista, desde o 

projeto inicial, para o pdlo de Triunfo" Qra, esta unidade 

industrial, juntamente com a de MVC-PVC, era considerada de 

particular importincia para a ind~stria petroqu{mica ga~cha, j~ 

que a sua implanta~io modificaria as caracter{sticas do complexo 

local; com essas plantas o pdlo deixaria de ser exclusivamente 

p I'' od 1.1 to r d <-:;- t <~·t""mop 1 á~:;t i c<Js <·::· (~~1 a~:;t Ôm<·:~I"OS, ma i~==· 

tradicionais da petroqu{mica e que trabalham com produtos de 

baixo valor agregado" 

(5) Desgargalamento significa o aproveitamento m~ximo do 
equipamento, atrav~s de ajustes técnicos que requerem 
reduzido investimento de capital. 



Um rdlo com base em pl~sticos e borracha apresenta menor 

poder para gerar desenvolvimento econ6mico. Tal desenvolvimento 

com a entrada na qu(mica fina .. Nesse sent idoT os empresirios e o 

~30Vet'·no est <:t.clual consideravam as plantas de MVC-PVC e fenol~ 

acetona como b~sicas. Tais unidades industriaisy em conjunto com 

a ~;; d E~ E· S t: i 1,.. (€' n C) y p o 1 i e s t i ,,. <:? n <J F <:\c i d o <:"t. c I" { 1 i c <'.:1 <:? <=·~ c ,... i 1 a t o~::. ,.. 

significavam a ureafirmaç~ou do Rio Grande do Su1 na petroqu(mica 

Cabe anal isar7 a seguir, sob que aspectos a disputa pol{tica 

pela ampliaçio elo pdlo ga~cho fica mais claramente definida" 

7.3 - AS PRINCIPAIS DISPUTAS 

N<·:·~St ~f; princ:ipai~; e~p i ~;Ód i cn::. qlj€~ 

marcaram a defesa da ampliaçio do Pólo Petroqu{mico pelos 

industriais gaJchos. esclarecemos que as disputas em 

t OI'' I')() d<:t implanta~io das unidades de MVC-PVC e fenol-acetona, 

juntamente com a defesa da ampliaç~o da COPESUL, constitu(ram-se 

nos fatos acerca dos quais as atenç~es empresariais estiveram 

m<:·~ i s volt <:\ela~; .. 

(6) Estes termos foram utilizados por Percy Louzada de Abreu, ex
diretor da Petroquisa, em entrevista realizada por nós em 
~.~~=~ .. 0B" 90 .. 
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7.3.1 - A UNIDADE DE FENOL-ACETONA 

DPpois de os ~mpr~s~rios e pol (t icos gaJchos marcarem 

posi~~o contriria a aprovaçâo do PNPr em 1987, pela contrariedade 

à dupl icaç~o do pdlo de Cama~ari e à implantaç~o do carioca, as 

disputas acirram-se em 1988. 

No caso espec(fico da planta de fenol-acetonar o governo 

estadual elaborou um documento (Of. 283/88 SIC de 

08.06.88), resultado da a~~o conjunta com os empresirios da 

FIERGS, entregue ao Ministro das Minas e Energia. Nesse documento 

argumentava que a nio-disponibilidade de mat~ria-prima no pdlo de 

Cama~ari, para o qual estaria destinada a referida planta 

industrial, devia significar a sua destinaçio ao sul, nio ao Rio 

de Janeiro, como era pretendido pelos cariocas <7>. O printipal 

argumento utilizado foi o de que a produ~io de cumeno-fenol-

acetona contribuiria para modificar a natureza do pdlo ga~cho, 

abrindo caminho para a entrada na qu(mtca fina. Porém, 

argumentava-se também que, com o desgargalamento da COPESUL 

(central de matérias-primas), este seria o ~nico pdlo a dispor de 

matéria-prima a curto prazo. A disputa neste caso era clara~ os 

grandes advers~rios eram os cariocas, j~ que na Bahia nio havia 

matéria-prima. A Petroquisa, entretanto, aliava-se aos cariocas, 

como veremos a seguir. 

Antes disso, cabe ressaltar que, em meados de julho de i988r 

nhouve a confirmaçio do Presidente da Rep~blica ao entio Ministro 

(7) No mesmo Of{cio j~ aparecia a demanda pela ampl ia~io da 
COPESUL, prevendo-se para tantor a necessidade de 
investimentos na Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP. 



da Just i~a, Paulo Brossard, de autorizar a localiza~~o do projeto 

de fenol-acetona no pdlo ga~chon <Ata 27/88, item 5)" Entretanto, 

no in(c:io uma nova ,\ . t , . 
( I'" (:\ J ~;:· O J·- I <:t n <":\ 

defini~~o das plantas de fenol-acetona e MVC-PVCn (Ata 29/88, 

A situa~~o mant~m-se indefinida e com cont{nuas 

informa~~es desencontradas at~ fins de outubro. Nesse per{odo, 

G E~,,. h a, ... cl ,.J os c:~ p h Theisen, numa postura cautelosa afirmava I' q 1.1(-:;- ........ 

<":\ p e!:> a ,,. c! o ~=· progncisticos favor~veis cl a I m p r E~ n s <:\ <:'1. C E·:· r ... c: <:\ cl <:'1. 

defini~~o das plantas de fenol-acetona e MVC-PVC para o nosso 

Estado, deve-se aguardar a assinatura do Presidente da Rep~bl ica 

Jos~ Sarney, para confirmar sua implanta~io, seja no Rio Grande 

do Sul ou no Rio de Janeiron <At~ 38/88, item 4)" 

As afirma~ies acima confirmam o interesse e a insegurança 

dos empresirios gatichos quanto ~ in~tala~io da referida planta 

industrial no pdlo sul" Mas, al~m disso, os empres~rios, em 

conJunto com o goverrro estadual, agem no sentido de realizar ~ua 

vont: <:t.d(-:·~ .. 

Em of{cio ao Presidente Sarney <Of" 444/88- G.G., SIC de 

04 .. 08 .. 88> o Governador Pedro Simon esclarecia que depois da 

certeza, derivada da informa~io do Ministro Paulo Brossard quanto 

~ viabiliza~io das plantas MVC-PVC e fenol-acetona em Triunfo, 

·f o i surpr ... E~f.·~nd i elo "pro c E:-cl i fiH:-:-n t: os i:\ 

inviabilizar a segura disponibilidade de mat~rias-primas em 

Triunfo para essas duas novas unidadesr através do est{mulo a 

indt.!~;tl ... ias já instaladas no Pdlo, no sentido de aumentarem suas 

produ~;es"." desse modo seriam consumidas as mat~rias-primas 

dispon(veis para viabilizar MVC-PVC e fenol-acetonan e concluiu o 



r·aciocr'nio di:.:·~<~ndo quF: 1/ •• 
F' 1 (7~ m b I'' i':\ I'' .... S E· Cjl.l(·::- )' no 

decisdrio da petroqu{micar tim participa~io a Petrobr~s7 a 

Petroquisap o CNP e o MIC (SDI)u COf. 444/88- G.G"T SIC de 

04.08"88)" Os procedimentos citados teriam a conlvincia desses 

drg~os com ·poderes sobre o assunto" Ou seja 7 a ampl ia~io de 

unidades j~ existentes no pdlo ga~cho seria uma estratégia de 

-a Petrobr~s, a Petroquisar o CNP e o MIC- para inviabilizar a 

instala~io de novas plantas no referido pólo. Isso se constitui 

em indr'cio da postura da Petroquisa em oposi~~o ~ instala~~o da 

planta de fenol-acetona no sul" 

No mesmo per(odor a Petrobr~s elaborou um documento, datado 

Unidade para produ~~o de ~enolu. Nesse documento fica registrada 

a posi~io oficial da Petrobr~s quanto ~ destina~io da planta 

fenol-acetona para o Rio Grande do Sul: upelos estudos realizados 

atualmente disponibilidade 

mat~rias-primas que justifiquem a tran~ferincia do projeto fenol 

de 05.08.88). Oe fato7 a Petroquisa era contr~ria" Como respostaT 

o governo estadual contrapie outro documento <uPdlo Petroqu(mico# 

- informe técnico de 12.08.88)7 buscando provar a inconsistincia 

do argumento de falta de matéria-prima para a decisio sobre a 

transferincia da planta de fenol-acetona da Bahia para o Rio 

Grande do Sul" Essa situa~io revela uma clara disputa entre 

e empres~rios contra a tecno-burocracia da 

Petroquisa e da Secretaria de Desenvolvimento Industrial" Esta 



0Itima é quem decidia sobre a destina~âo de plantas petroqu{micas 

e, historicamente, tem atuado de acordo com os 

tecno-burocracia da Petroquisa" 

N<-:-:·f:;Sf:~ p f.~ I'" í ocl o r contudo,. o PNP sofreu uma primeira • .t'"" r f::· v 1 S<":\D,. <:·~ 

qual veio a ser autorizada pelo Presidente Sarney em 01.11"88. O 

fato é que a revis~o do item I- uPrograma de Investimentosu- do 

PNP transfere a planta de fenol-acetona, antes destinada~ Bahia, 

para o Rio Grande do Sul, tal qual a vontade dos ga~chos. Mas ela 

previa também a instalaç~o de outra planta de fenol-acetona,. com 

"l 1 . ,., . DC (:\ I ~~~<!t(i: (:\0 ~\ a qual possu{a uma diferença b~sica 

importante relativamente ~que~a a ser instalada no p61o de 

Tt'" iunfo .. 

no Anexo I do documento <EM/GM nQ 023/88 de 

15u07a88 autorizado em 01u11u88),. que revisa o PNP e destina a 

planta de cumeno-fenol-acetona para o sul, h~ uma observaç~o nos 

seguintes termos: no suprimento de matérias-primas ~ara este 

p , ... oj <·:-~to ele i nve~:.t: i ment o~; do 

Petrobr~s/Petroquisa" Os interessados deveria se assegurar do 

~;;. 1..1. p ,,. i m t::: n t: o c! €·~ matérias-primas necess~rias ~ realizaçio do 

projeto.u De outra parte,. o An f:~>~O lJ r que previ uma planta 

semelhante com local de implantaçio ainda indefinido,. traz outra 

observaçio,. dizendo que no presente projeto poder~ ser realizado 

independentemente do previsto no anexo lu <Idem). Ou seja, a 

P<·::t t'·oqu i sa pod<·:: investir no empreendimento da planta de fenol-

<:\c::etcHn:\ cc>m local inde.'finido. Com is~;c), fie<:\ c:l<:\r~\ a intf::-nç:ão elos 

técnicos da BOI F" Pett,.o9u i sa cJ(-::7 no m{nimo>. 

implantação da referida unidade industrial no Rio 

O F R O 8 



Grande do Sul" Quanto a poss(veis facilidades para implantaçio em 

outro local, que em termos 16gicos seria o Rio d~ Janeiro, j~ que 

a planta foi retirada da Bahia por falta de mat~ria-prima, nesse 

caso a situa~~o fica para ser definida. 
l 

O que devemos assinalar ~ que, de um lado, a reformulaç~o do 

c:ont l'"<fÍI'" i a <:\o~:; interesses da Petroquisa ao destinar a planta de 

fenol-acetona para o pdlo sul. Parece ter havido, neste caso, uma 

vontade pol {t ica, que estaria localizada na c:~pula do Executivo 

F ecl <-::-1'" <":\ 1 , t:: t1inist:ro~; ele E·:·m cl E·:· c i cl i r· 

favoravelmente ~s 

De outra parte, utilizando-se de uma nsutilezan, atrav~s da 

redaçio, elaborada por técnicos da SDI, a Petroquisa, recuperou 

ou nf.·~m chega a v~ntagem sobre o tema. 

desdobramentos posteriores contribuiria no sentido de provar 

nossa interpr~taçio. 

Em dezembro de 1988, um projeto que uniu os grupos lpiranga-

Rhodia-Renner Hermann <B> deu entrada na Sbi-MIC como candidato 

~n i co pai ... <:\ implantaçio da unidade industrial de fenol-acetona no 

pdlo sul. Em parecer de 05u05M89 <Relatdrio SDI/SEC. de Ind" 

Químicos e Derivados nQ 58/89 de 0~.05.89> a SDI aprovou a 

implantaçio da unidade industrial no Rio Grande do Sul, tal qual 

a revisio do PNP passou a permitir. Contudo, a m~sma reuniio 

<3.P I'" ova v a <":\ ifuplantaçio de outro projeto de fenol-acetona, sd que 

para o Rio de Janeiro <LIQUIPAR, do grupo italiano ENI e da Cia. 

(8} Esse projeto acabou tendo a desistinc:ia da Renner Hermann e 
constituindo a empresa Neofen a partir do g~upo local 
Ipiranga (60%) e da Rhodia <40%). 



grupo Votorantim). Tudo isso fazia parte da 

tEcno-burocracia quE c: on tI'" <:"tt'" i <:t V<:\ 

relativos à amplia~~o do pólo ga~cho" 

Como vimos, a revis~o do PNP, de novembro de 1988, retirou a 

possibilidade de investimentos da Petroquisa no caso da aprova~io 

inclu~~trial df::· ff.·:·nol····<:\C:E·ton<:\ P<:\1'"<:\ o l~io Gr<:·tncl€·~ elo Sul .. 

O suprimento de matiria-prima necessário ao projeto nio poderia 

contar, portanto, com o apoio financeiro da Petrobrás/Petroquisa .. 

minoritariamente, do c:ap i tal 

sociedades responsáveis pela implanta~~o de proj~tos no Pdlo 

Petroqu{mic:o do Rio de Janeirou (Lei 7793/89, publicada Mo D .. O. 

criava-se uma situa~~o de n(tido desfavorecimento 

<:\ os i n t e r e s ~; ~- s 1 i fJ <:\'C! o~- a C) p d 1 o s u 1 .. E n f i m , o <.-\ n I.Í n c: i o d a p ,.. i rrre i r c\ 
. 

participa~io estatal no pÓlo cariocar que iniciaimente deveria 

ser financ:iadti pela iniciativa privada, foi feito pelo uVice-

Presidente da Petroquisa, Jos~ Juc~ Bezerra NetoT ao explicar que 

a participa~~o acion~ria na f~bric:a de fenol dever~ ser dividida 

igualmente entre os tris sóciosu CO Globo de 07.07 .. 89)" 

ÚI'"B. T se a SDI e a Petroquisa haveriam de sentir-se 

obrigadasr pelo menos por con~i~;es pol{ticas (s<~não t~cn icar..;.). 

que nio cabe a nós analisar) contidas na revisio do PNP, a 

aprovar uma proposta de unidade industrial de fenol-acetona para 

c:c su 1 e, se o seu interesse maiorT no momentoT era a implanta~io 

do pÓlo cariocar entio a usutilezau existente no texto que 

revisou o PNP, em 01.11.88,. tinha uma objetivo certo: realizar a 

vontade da Petroquisa no pdlo carioca. O an~ncio da permissio da 



p a I'" t i c i p a (;: ~lo ~:"!. c: i o n ~:\ I'" i <:\ cl a P c-::· t ,,. o q u i ~:; <:\ n o c o m p 1 c-:~;.~ o p <-::' t: , ... o q u í m i c: o c1 o 

JanE· i ,-·o,. feito logo apds a aprova~io das plantas 

industriais para os dois estados,. comprova que o poder de 

efetiva~~o da vontade dos membros da Petroquisa,. nesse caso,. foi 

u m a ,,. <:::a 1 i cl a d <·:·~ .. 

A PI''EV i s~;\o,.. pe~o PNP em novembro de 1988,. de uma planta de 

fenol-acet:ona sem local ciE·finido <::: C<Jm possibilidade de 

participaç~o da Petroquisa,. ao contr~rio da planta gaJcha, e a 

aprovaç~o pela SOl,. em maio de 1989,. de projetos industriais para 

o sul os ct•Ja i~:; implantariam plantat de feno]-

acetona nos dois estados,. sendo que o Jltimo contaria com 

participaç~o da Petroquisa, nio sffo fatos isolados. Na verdade~ 

tudo fez parte da estratégia da tecno-burocracia da 

articulada com os técnicos da Secretaria de 

Desenvolvimento Industrial - SDI, defendia a implanta~io do pdlo 

carioca em detrimento da amplia~io do pdlo ga~cho. 

De qualquer forma, es~es fatores evidenciam duas situa~~es 

importantes" Primeiro o que nio se const itul em novidade~ mostra 

interesses da tecno-burocracia da 

petroqu{mica,. que nascem em contraposiç~o ou em consonincia a 

(JIJ tI'' OS S<:::t OI,.<:::~; ( P<J1 {t: i cos ~ 01.1 

a decis~o de permitir a i rnp 1 <:\n t aç: ~o r ao 

de duas plantas industriais similares, sem haver 

c <:::r· t <:-~~·~a q uan t: o ~' <:-~ ~·~ i s t ê n c: i ê\ de mercado consumidor nessas 

P I'" <JP OI,.(..':() C·:-~-s:; 7 ,,. <~v c:~ 1 a um comportamento,. por parte dos drgios 

governamentais p1anejadores7 distinto período 

anterior" N~o mais preocupando-se com reserva de mercado" 



ü c <J I'' ,,. {7~ q u <7~ o s i n t <:.·~ I'' e s s <~ s <·:·~ m i n v <·?: s t i m F:~ n t os y ou p <:-:· 1 o m <·:·~ n os n <":\ 

reserva de espa~o para futuros investimentos, através da obten~io 

cl <":\ <":\ p v· o v <":'t ~ ~·;{o d i:?: p I'' o . ..i e t o ~==· n <:t E D I .... r1 I C >· por parte das empresas do 

setor)' envolvem tanto uma corrida contra o tempo)' como a for~a de 

poderosos lobbies <SUAHEZ, 1. 9B9) .. c! f:~ 

investimentos criadas pelo programa nacional de petroqu{mica-

com ampliaçio em 100% do pdlo baiano, com a i mp 1 ant ac;:ão .rJo 

carioca e a possibilidade de efetiva~~o de novas plantas no sul 

<MVC-PVC, fenol-acetonay etc .. ) e sudeste (pol ipropileno), al~m da 

amplia~~o de unidades já em funcionamento, criam uma das mais 

acirradas lutas por espa~o num dos setores produtivos mais 

rentáveisu A postura dos drg~os ligados ao lstadoy que até <J 

final dos governos militares era de proteger o mercado, evitando 

a chamada ncompeti~io predatdrian; produ~~o ~aior que o mercado, 

modifica-se com principalmente a partir da 

presen~a de Rciberto Cardoso Alves no MIC .. 

Um exemplo t{pico dessa situa~io ~a concessão das plantas 

de fenol-acetona tanto para Triunfo como para Itagua{ <RJ>" Isso 

p I'' O p O I'' C i C) n ct uma c:onc:or·rênc i a os novo~; 

investimentos a se~em efetivados, muito embora haja quem defenda 

a id~ia de que o consumo de petroqu{micos h~ de crescer nos 

a ponto de comportar todos os i nv<·:-~~~t i Jrl(~nt o~::. 

previstos- o tempo de matura~ão como se sabe é de tris a cinco 

anos para cada nova unidade" Mesmo assi·mT existe a previsio de 

queda no crescimento do consumo i ntt:·r·no,. devido ~ recessio 

econ8mica, e a diminui~io de ganhos via exporta~ioT 

ajustes da economia americana. Nesse sentido, das dua~, pl<:'l.ntas 



concorrentes, aquela que entrar em funcionamento antes, muito 

PI'"DVa\lf::·:·1m<-:·:·nt<·:·:·, inviab i 1 iZê\1 ... ~·:\ <:\ st:::·9uncl<:·t .. 

B<·:-~9 un do <":\ i m p , ... E' n s a , em cl <·:-:· m e , .. c <:t d o , 

inviabilidade de duas unidades atuarem na mesma área está longe 

de sensibilizar o Ministro Roberto Cardoso Alves~ 'O mercado nâo 

é problema meu, nem seu .. Quero que se lasquem', disse sublinhando 

q u (~' o s i n v<-::- s t i m c:.:- n t: o ~::. t: <:\ n t o n 1.1 m q u <:t n t o n ou t ,,. o p ó 1 o ~::. ~-;{ o cl e r::: m p , ... <·?: ~==-.. <:·t ~:; 

56-59 de 10 .. 01 .. 90), o que 

nio ~ verdade, pois a Petroquisa oficialmente participar~ da 

planta de fenol-acetona no Rio de Janeiro .. 

Vale ressaltar que Suarez, avaliando apenas os investimentos 

na Bahia e no Rio de Janeiro previstos pelo PNP, de agosto de 87, 

a f i l'·mava qu<·:-~ :: 

o novo ciclo de investimentos 
petroqu{micos desenvolve-~e 
que independente da demanda 
até certo ponto, caracteriza 
oligopdlio, que antecip~ ~ 

de maneira quase 
previ r::.t a.. Ir:;t o, 

o setor como um 
demanda, criando 

uma capacidade ociosa planejada" Deve-se 
n o t a r , ~~ n t r ~~ t a n t o , q u €·~ , no e-as o y e f::. t .c~ 
capacidade est~ sendo em muito 
superdimen~ionada.n <SUAREZY 1989, p .. 38) 

O autor entende que, caso nffo sejam paralisadas as obras de 

um dos dois pdlos, o pa(s se obrigará a exportar produtos 

petroqu{micos, cobrindo apenas custos vari~veis, uma vez que os 

preços no mercado internacional haveria de cair devido a ajustes 

na economia americanau Isso levar~ inevitavelmente ao est(mulb do 

processo inf1acion~rio7 j~ que7 como oligopdl io7 o setor buscar~ 

a eleva~io dos pre~os de seus produtos" 



Fato ~==·<·:-~m<~ 1 h <"?J.n t f:: t ~:: ,,. i a o c o,,. ,,. i d o 

funcionam~nto do pólo sul. Na verdade, se a.op~io governamental 

privilegiasse a ampl ia~~o do pdlo Já existent~, ao i n v é· ~==· d :c·:\ 

i mp 1 <:i.n t <=·~<;:~I o cl E·: um c: omp 1 E·>~o, os c:u~.to~; 

significativamente menores" nEm termos médios, a mesma capacidade 

que no Pdlo Rio custar~ algo em torno de 2,2 bilh8es de ddlares, 

podE·I'" Í a S(~l'" alcan~ada no sul por apenas 1,5 bilh~esn (SUAREZr 

1989). Entretanto, a op~io escolhida encontra respaldo, nio na 

ldgic:a macroec:on6mica, na ldgica microecon6mica. Istor 

devido~ estrutura do capital <tripartite) de controle privado, 

que tem base no capital estatal (da Petroquisa e BNDES>, o qual 

permite uma nestratégia de expansio m~xima, a qualquer custon 

( SUAI~ EZ T j_ 9f39 )" Além di ~;;~;;o). o momento de abertura para 

maiores disputas pol(t icas relativamente ao per{odo anterior, e, 

vinculado a isso, a ausência de uma pol(tica de proteçio do 

tr.c-::rc:<:i.clo pat'"<:\ investimentos petroqu(micos j~ existentes, 

fator·<~s q•.J.<7: contt'"ibuem p~·u,·a entendel'···-s~~ a d<7:cisão -<h~ imp1B.ntaç:~i<J 

cl ~:: •..tm novo pó 1 o" 

7.3.2 - DICLOROETANO - HVC - PVC 

Paralelamente ~ reivindica~ão ga~cha pela planta de fenol-

acetcH1a; e paralelamente também ~ exist~ncia de 

contrapostos entre o t1IC €~ <":\ 

subordina~ão oficial desta secretaria ao MIC, desdobram-se outros 

~atos ligados ~ mobiliza,io pela ampliaç~o do pÓlo sul. Esses 

dizem respeito ~ demanda por outra planta industrialr a de MVC-



PVC, que contribuiria para ~conso1 idaç~oa do complexo industrial 

() C O Ir I'' <:-;· q IJ (·:·:· <":\ po~:.~:. i b i 1 i cl<:·r.clf!: . t . '"' I de 1ns·alaçao cesta p 1 <:~n t <:'-, q U€·:· 

compunha o projeto original do pdlo, foi referendada pelo PNP em 

agosto de 1987. O mesmo programar considerando a ausincia do 

insumo b~sico dicloroetano <DCE> no su1 ~· d<~st i nav<:\ :1.40 .. 00\1 

produto produzido em Salgema, t'-Ylagoasr 

viabilizar a planta de MVC-PVC em Triunfo .. 

qu<-:-~~· alé·m cl<:"t. c:onc:f.-:-s~::.f:\o d<:·~s pl<:\ntas inc!u~::.tr·i<:'i.is 

petroqu{micas pela SDI-MIC para os distintos pdlosr 11 ~ qu <·::· 

existir projetos ele empresas interessadas que concorram entre si, 

apresentando seus pleitos~ mesma secretaria. Estar enfim, decide 

q 1..1.em ~;e 
. ~ '1 , t n ~::. \: <:{ <:\ r· a f.~' on d f.·:·.. A~;~;;. i m, embora o PNP dsstinasse uma 

unidade de MVC-PVC para o sul, quando da prim~ira revisio do 

p ,,. 09 r· (":\Ir!(:\ r c\ i nele:\ 

sentido. Disso resultou a possi~ilidade de que, em novembro de 

1988, com essa revisior fosse retirado o fornecimento do insumo 

d <~~ B a 1 g em<::\ p a,.~ <:\ T ,... i u n f o f~ , a o mesmo t 0:· m p o , f' <3 ~;; ~;; <~ p r <-::·v i s t a ma i . ~:; 

urna unidade de MVC-PVC para Alago~s (além ele outra j~ aprovada 

pela SDI>" Com isso, as dificuldades de instala~io de uma unidade 

de MVC-PVC no sul tornaram-se bem concretas. 

Os empresários nacionais e/ou estrangeiros fazem propostas 

de investimentos em áreas que ofere~am condiç~es de lucratividade 

maior" No estado ga~cho, enquanto nio houvesse a amplia~io da 

COPESULr em 60%, que a essa altura Já era reivindicada pelos 

empresários, nio haveria disponibilidade de eteno para produzir 

DCE" Além disso, como faltava a necessária instala~io de uma 



planta de soda-cloro, b~sica para p~~d~~~o de DCE, a n~o-

obrigatoriedade de Salgema em fornecer DCE ao sul dificultava a 

unidade de MVC-PVC. Para o pÓlo sul 

interessante que fosse extinta a unidade de MVC-PVC prevista, 

pela revis~o, para Alagoas" Além da indisponibilidade do elemento 

fundamental que ela passou a representar, havia o problema de que 

o mercado provavelmente nio comportaria a construçio simult~nEa 

das duas unidades de MVC-PVC, com produç~o de 180"000 ton/ano 

cada, tal qual o programa permitia" 

Efetivamente, ao lado dessa perda para o sul, ocorriam 

rela~~es ~ol{ticas no centro do pa{s que, embora aparentemente 

importincia para o pólo de Triunfo, passado algum 

tempo, viriam a interessar aos ga~chos. 

Os fatos de que falamos vieram a p~bl ico no in(cio do ano de 

1989, quando ficou evidenciado o comprometimento do Ministro 

Roberto Cardoso Alves com interesses ligados ao pólo paulista, em 

c o n t r· a p os i ç: ã o a c c~,,. t o i n v e s t i me n t o n o R i o d e ,J a n e i ,,. <:> ( 9 > • O 

Ministro teria, programa ~overnamental par·<":\ 

pe::-:·t FC)<:p.l (m i c<:\, imposto à SDI a cle~;t: i naç:ão de uma p 1 ê\nt c\ c!&:· 

polipropileno para São Paulo, desconsiderando as aspira~ges 

car-iocas" Segundo a fonte, o problema que se colocava não era 

regional, mas sim de ndividendos eleitoraisn (Isto i/Senhor nQ 

1019, p. 30-31 de 29n03.89)" 

Ocorre que, quando da revisão do PNP e diante da disputa 

entre o grupo Econ8mico e o grupo Odebrechtv ambos baianos, por 

(9) Sobre isso ver, Isto ~/Senhor de 08.03.89 nQ 1016 p. 36-39 e 
Jornal do Brasil 17.02.89 p. 3 sob o t(tulo ncardoso Alves F 

baianos d~o f~brica a S~o Paulo. 



plantas~ base de propeno (matéria~prima escassa), Cardoso Alves 

teria acordado, juntamente com o deputado José Louren~o CPFL-Ba), 

que a Odebrecht abriria mJo do empreendimento em Cama~ari, mas 

obt €-~1'' i<:\ m<:\ i s t <:'tl''df.~· o <:·tpo i o elo rn in i ~::.tI'· o ~:~. implanta~~o de uma 

f~brica de polipropileno em Sio Paulo. Com 

c: <:i. n cl i d c\ t u , ... a d E· ao ~}O V f:: I ... nO Paulo ter i<:\ um 

apoio certo e de peso. Este fato, que acabaria colocando €m 

situa~io nada confort~vel as rela~~es entre o referido ministro e 

q u.e-~ v i r iam influenciar decis~es tomadas relativamente ao pdlo 

no caso das plantas de MVC-PVC, em 1989, houve 

o encaminhamento ~ SDI de dois projetos industriais por firmas 

concorrentes interessadas em investir no pdlo ga~cho. Um,. o 

projeto da Nitroqu(mica, do grupo Votorantim, novo no setor,. que 

p I'" e-~ v i c'\ <:\ u t i 1 i ~~<:i.ç: ~\o cl o cl i c 1 ot" oe-:·t <:Hl o pr ocl uz i cl o e:·m S<:\ lg em.a.. Como 

vimos, a altera~io do PNP, havia retirado a destinaçio de 

dicloroetano- DCE- de Salgema ao pdlo sul para produ~io de MVC-

PVC. O outro projeto da Petroclor, uma associa~io da Petropar 

(01vebra) com a Solvay <belga), que implantaria,. independente do 

DCE a 1 ago<:tn<J ,. a produ~âo de soda-cloro, base para fabricaçio do 

DCE, al~m do MVC-PVC no sul .. Este ~ltimo projeto implicaria um 

consumo de eteno superior ~quele dispon(vel n C:-\ Copesu1 .. A 

matéria-prima haveria de ter origem em outras regi~es do pa(s,. 

muito provavelmente, do prciprio Rio de Janeiro e, com i SSC) )' 

contrariava interesses cariocas. O eteno,. assim como o benzeno e 

o propeno, s~o matérias-primas bisicas7 derivadas de nafta,. enio 



existem em abundância no pa(s <Isto i/Senhor nQ 1019, p. 30-31 de 

;.:.~ 9. 03. B9) .. 

f~ SDI:~ tr:.-:·ndo <-:·:·m m~;{o~:. o~:. doi~::. pt·-oj<·:·:·to~:. concot--l'"f::·:·ntf:·~s:., E~m mal'"<;:o 

i mp 1 anta~~: ~~o cl o p I'" oj <~·~to cl <:~ 

Nitroqu{mica. Contudo, no m~s de setembro, a imprensa noticiava a 

possibilidade de que Cardoso Alves n~o acatasse tal parecer 

<Gazeta Mercantil 14.09.89:~ p. 9> .. O ministro apoiaria a empresa 

Petroclor .. Seu principal argumento era de que o transporte do DCE 

de Alagoas representaria sérios riscos à ecologia. Além disso, o 

do seu Ministério lembraria que:~ na revis~o do 

PNP, havia sido retirado o fornecimento de DCE alagoano para o 

sul, j~ que este é constituído ~base de ~lcool-eteno e os 

incentivos do Proilcool haveriam de ser extintos. De acordo com 

o sul produto alagoanor sairia 

P I'' €-~ j IJ d j C: {;~ c:l O n 

O governo ga~c:ho e a FIERGS posicionaram-se claramente a 

favor do projeto da NitFoqu(mica (10). A principal preocupaçffo 

era de que o grupo Solvay, sdcio da Pet~oclorr havia comprado a 

unidade MVC-PVC da Brasivil, de Santo André-SP <Gazeta Mercantil 

de 07.08 .. 89r p. 10). Com isso 7 e com a concessio da MVC-PVC do 

sul a essa empresa, a Solvay viria a dominar o mercado do produto 

no Brasilr ve esta concentra~io é nitidamente i nc:onven i entE~ ...... , 

segundo os empres~rios e o governo ga~cho. Devido a estratégias 

de mercado em dado momento poderia ser interessante para o 

Solvayr de fato, nio efetivar a produ~io de MVC-PVC no sul" Mas, 

(10) Conforme Tefefax do Secretário da Ind~stria e Comcircior 
Gilberto Mosmann a Luiz Carlos Mandelli, Presidente da 
FIERGS (07.08.89/reservado) e Parecer de Luiz Carlos 
Mandelli do CDI no caso MVC-PVC/RS (01.09.89/confidencial>. 
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com a vitdria da Petroclorr a Petropar viria a 

consumir cerca de 40 a 45% da produ~âo dessa mat~ria-prima da 

Copesul o que também significaria uma concentraçâo inconveniente 

num so grupo empresarial. Mais do que avaliar os motivos da 

industriais e do governo estadualr cabe 

ressaltar que a sua posiçâo favorecia o projeto na Nitroqu(mica P 

nâor o da Petroclor" 

Entretantor apesar do parecer da SDI e da postura contr~ria 

dos setores ga~chos interessadosr o Ministério da Ind~stria P 

Com~rcio acabou por decidir pela aprova~âo do projeto da 

Petroclorr conforme a inten~âo do titular da pasta ministerial" 

Tal decis~or como vimos, est~ relacionada muito mais aos 

desentendimentos com. o governo car·ioca do que propriamente com 

quest;es técnicas" 

Efetivamente, presença de Roberto Cardoso Alves no 

Ministério da Ind~stria e Comércio limitou a influência dos 

homens da SDir ligados ~ Petroquis~ Zich Moisés J~nior 

secret~rio da Secretaria Qu{mica -e E~nesto Carrara - secret~rio 

da Secretaria de Desenvolvimento Industrial" 

A aprovaçio final do projeto de MVC-PVC mostra que, pelo 

menos durante o governo Sarneyr e com o ministro Cardoso Alves, o 

poder decisdrio da tecno-burocracia da Petroquisa e da SDI foi 

abalado. Os interesses ga~chos nio senzibilizaram o ministro, mas 

sua rela~~o de indisposiç~o com a Petroquisa/SDI e com interesses 

car.iocas, essa sim, parece ter influenciado na resoluçio da 

questio. Ou sejay a aprova~io final do projeto Petroclor pelo 

Ministro, o qual pressupunha um consumo de eteno superior ao 



projeto da Nitroqu(mica, contrariava interesses cariocas" C; o mo 

provavelmente teria 

origem no Rio de Janeiro,. comprometendo a instalaç~o do pÓlo 

carioca. O governo carioca e a tecno-burocracia,. portanto, n~o 

queriam a aprovaçio da Petroclor para o sul. M<:\ s ). a 1 ém cl isso,. 

governo e empres~rios ga0chos, por outros motivos,. também eram 

contrários ao ~rojeto Petroclor. Cont ud<J,. a decis~o pol {tica 

~inal ficou por conta do Ministro Roberto Cardoso Alves,. que nio 

hc-:-~sitou c:-:m mo~:;tt'"<:tl'" ~=><·:~u podE-:~1'" no c:a1'"90. 

7.3.3 - A AMPLIACÃO DA CENTRAL DE MATÉRIAS-PRIMAS 

Outro cap{tulo dos acontecimentos em torno da luta pela 

ampl iaç:ão do Pólo Pe:·tJ ... rjquímrco ~J<:\Ücho,. o qual se 

disputa maior em torno de novos investimentos do setor no pa1s, 

cl ~~~ r·E·spr:::-ito ~' ampl iaç:ât) d<:\ c:<:\PG\C: icl<:l.clt:::- proclut iva ela CoPE·~~:;uJ ... Ess.<:\ 

reivindicação, depois de séria a~eaça de recusa, obteve resultado 

positivo através de uma manobra pol{tic:a que demonstrou, mais uma 

vez, o deslocamento do poder decisório entre unidades, ou até no 

interior de uma mesma unidade que comp5e o Estado. 

Em 30 de novembro de 1989, o governo do estado ga~cho enviou 

cl o c umr:::n t C) (O f .. <:\o Pl'·f.-:·~;iciE·~ntE~ 

José Sarney solici~ando a possibilidade de increm~nto em 60Z da 

proclu~io da Copesul. Para qu~ isso fosse poss{vel o PNP haveria 

de sofrer nova revisão. Ne~:;se:· sen t ido,. foi formado um grupo de 

trabalho no imbito do Minist~rio da Ind~stria e Com~rcio- MIC,. 

que deveria posicionar-se quanto a itens como mercado,. mat~ria-



prima e modelo empresarial vinculados ao pedido governamentalr o 

qual inclu{a outras demandas de menor p~rte. O grupo de trabalho 

<Relatdrio Anexo ao MEMO/SDI/SEQUIM nQ 018 de 14"02.90) sob 

argumentos como~ j -deve ser evitada a #concorrência predatdrian 

Ji que hi um nquadro de previs~o de super-oferta na ind~stria 

qu{mica brasileirau (p. 12); 2- o suprimento regional de nafta, 

mesmo com a exrans~o da REFAP (11> atenderia arenas 40% das 

necessidades da Copesulr enquanto que a produçio nacional desse 

produto encontra-se comprometida com outros investimentos (p. 8); 

3 - e, aindar argumentando que a expans~o da Copesu1 exigiria 

investimentos estatais que triam contra o processo 

reestrutura~io das empresas do setorr que devem modificar o 

modelo de particlpa~io do Estado nas centrais de mat~rias-primas 

(p. 15); entre outros argumentos, conc1u(a user inoportuna a 

arrova~io do pleito do Governo do Rio Grande do Sul de altera~io 

do Programa Nacional de Petroqu{mica, n~o cabendo, portantó, 

submeter ao Congresso Nacional Projeto de Lei para ampliaçio da 

capacidade de Produ~io da COPESULu (p. 22). 

Segundo depoimento do ex-membro da dire~io da Petroquisa, 

Percy Louzada de Abreu, o ~rupo de trabalho, composto por seis 

pessoas nomeadas pelo Ministro Cardoso Alves, ufoi cDoptado pela 

(11) A amplia~io da REFAP, indispens~vel para o aumento na 
produ~io da Copesul, foi aprovada pelo Ministro das Minas e 
Energia, Aureliano Chaves, no in{cio de 1988. A Copesulr 
como empresa rent~vel, deveria financiar a nova unidade de 
destila~io de petrdleo que passaria de 18.000mmdia para 
29.500m3 dia (Of 283/88 GG/SIC de 08.06"88)" Segundo 
entrevista com Gerhard Joseph Theisenr o repasse do capital 
~ Petrobr~s foi realizado, mas a amplia~io da refinaria 
ainda nio se processour uma vez que o capital foi destinado 
pela Petrobr~s a outros fins (entrevista em 25.09.90)" 
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issop teria produzido a avaliaçâo acima relatada. Mas, tanto o 

ministJ'"D como o Presidente estavam dispostos a acatar 

reivindicaç~es do sul e, assim, efetivou-se uma manobra de força. 

Ou seja, os resultados do estudo realizado pelo grupo de trabalho 

foram ignorados e esse, dissolvido. Cardoso Alves optou pela 

elabora,âo de uma exposiçâo de motivos que termina por propor a 

altera~io do PNP, concedendo ao sul a amplia,~o reivindicada~ O 

documf:·:·nto foi assinado por t it:ulares de cinco ministérios e 

autorizado em 19.02.90 pelo Presidente Sarney. ("' .... om isso, 

aspira,io de amplia,io do pdlo ga~cho dava um significativo passo 

no sentido de tornar-se real idade. 

- CONCLUSÃO 

Os episddios em torno da demanda pela ampl ia,io do Pcilo 

9 <HÍC h O r Pf!"rm i t <·~m 

consideraç3es em dois sentidos: sobre a atuaçâo dos industriais 

ga~chos, nosso principal objetivar mas também sobre as aç~es do 

Estado nesse caso. Tais consideraç~es ganham mais clareza se 

efetivadas a t 
,., 

suge~:;. oe~::. 

Oszlack & O'Donnell (1974) para an~l ise da transforma,io de uma 

demanda sdcio-econ6mica em política p~blica. 

A aspira,io de ampliaçio do Pcilo Petroqu(mico ga~cho, embora 

apareça como uma vontade dos industriais da FIERGS em fase 

anterior, ganha for'a e transforma-se em disputa pol{tica a 

partir de 1987~ Isso deveu-se ao fato de que, naquele ano, criou-

se uma política nacional (representada pelo Programa Nacional de 
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Petroqu{mica) que privilegiava interesses de alguns grupos 

empresariaisy de certos segmentos do Estado e, por fim, de certas 

regi~es do pa(s. Os grupos empresariais eram aqueles 1 igados ao 

pdlo baiano. O segmento estatal era a tecno-burocracia da 

Petroquisa e as regi~esy a Bahia P o Rio de Janeiro. Como 

resultado disso segmentos econ8micos que se sentiam prejudicados, 

como é o caso dos industriais ga~chos, reagiram. 

As afirma~~es feitas acima sintetizam os determinantes em 

torno da problematiza~~o social do tema e sua transformaçio em 

Ou ~ sao determinantes de (a) car~ter estrutural, 

(b) do contexto de pol(ticas p~blicas e privadas que envolvem a 

(c) inclui a determina~io que nasce· da 

vontade de açio pol{t ica para realizaçio de dete~minados 

interesses econ8micos. 

Como determinante estrutural, o desenvolvimento histórico da 

ind~stria petroqu{mica no pa(s, com o fortalecimento de um 

segmento tecno-burocr~tico dentro do Estado (localizado na 

Petroquisa) em alian~a com o empresariado n~cional do setor 

instalado num dos pdlos petroqu{micos existentes (o de Cama~ari 

na Bahia) constitui-se em definidor da situaçio. Mas o surgimento 

da questio sci se tornou poss{vel uma vez que o pcilo ga~cho, de 

desenvolveu-se aquém do projetado quando de sua 

isso inviabilizou o desenvolvimento econ8mico 

aspirado a partir de seu funcionamento <12). Na verdade, a crise 

econ8mica no in(cio dos anos 80 e também a limitada capacidade 

(12) O desenvolvimento hist6rico da produç~o petroqu(mica no pa(s 
e o limitado desenvolvimento do pdlo ga~cho sio tratados nos 
capítulos 5 e 6, respectivamente" 



econBmica do empresariado local condicionaram a pequena expansio 

do rdlo gaJcho. Assim, 

empresarial ~de que o rdlo ngo trouxe o esperado desenvolvimento 

para a economia local. 

Na metade da d~cada de 80, outros fatores, que formam aquilo 

?~ O "Donn<·:·~ll (1974) chamam de nconjunto de pol (ticas 

conjuntamente com os aspectos citados. Sio eles: (a) a previsio 

da necessidade de ampl ia~}o da produ~io petroqu(mica; ( b) o 

anseio dos industriais de Cama~ari, aliados à tecno-burocracia da 

P<-:·:·tJroquisa, f.·:·m :c:\mpl i<:\r ~~<-::·us:. invf.~~::.t imf:-:·nt:o~::. naquelE:· pÓlo <-::·, aincl<:\ 7 

(c) a decisio final de implantaçio de um novo Pólo Petroqu{mico, 

<:"r.lém (cl} ela clupl ic:a~ão elo pólo bai<:~rH> .. Tudo isso, sintetizado 

numa pol(tica governamental, cria uma situ~~io que exige, por 

parte daqueles que desejam a amplia~ão do pÓlo ga~cho, uma 

F<·::-<:\<;:~7\<:), I~;t:c] (~,. a reação ~ pol{tica estatal para o setot" 

p <·:·:·t ,,. oq u ( m i c: o só a partir da exist&ncia de uma vontade 

política nesse sentido e essa existia no âmbito das aspiraç~es 

elos industriais da FIERGS, uma vez que estes, além do desejo de 

ampliar investimentos, viam, em conseqUincia, a possibilidade de 

urn m:c:\ior impt.J.lso p<:\r<":\ o d<-::·senvolvimE~ntc> industri'a1 ela l"egi~{o. 

se caracterizou pela 

aliança estabelecida com o governo estadualn 

pol{ticas da nova administraçio do estado, que tomou posse em 

j. <JB7., t i V€·~1 ... (:\1'1'1 ~=·i gn i f i C:<:·d: i va importinc: i<:\. O gov&~rno E' OS 

empres~rios ga~chos ligados ~ FIERGS agiram conjuntamenter 

tentando influenciar a forma~io da pol{tica estatal para a irea 



pet l'·oqu ím i c: a>· no sentido de favorecer o des~nvolvimento do 

complexo petroquÍmic:o ga~c:ho, gerando, segundo suas perc:epç~es, 

maior desenvolvimento i n cl u ~=-- t I'' i ~:t 1 <·:~ c I" <·:·~ ~; c i m <·:·:· n t o e c: o n () 1n i c: o p a I" a o 

f.:::· ~==· t a d o ( J ::~ ) " 

Esse fato p8de ser constatado, antes mesmo de o novo governo 

to mal'' p os~:;E~, através da forma~~o de um grupo de empresários e 

repre~entantes do governo para atuarem nessa question De parte ~o 

governo estadual, parece que se colocava a per~pectiva de que a 

ind~stria petroquímica poderia reanimar a debilitada economia 

gaa.ich<':\ ( :l.4) .. 

A questio da ampl ia~io do Pdlo Petroquímico do Rio Grande do 

Sul efetivamente juntava empresários e o governo estadual. O 

convite que Gherhard Jose~h Theisenr empresário que presidia o 

grupo de trabalho conjunto entre empres~rios P governo sobre a 

ind~stria petroqu{mica, <:\s~:;urn i r· o 

Secret~rio da Ind~stria e Comér~io do Estado contribui para que a 

petroquímica seja ~ista como questio importante no governo 

estadual do período Pedro Simon. Outro empresário, nio tio ligado 

<:\o SE~t: or., Luíz Octávio Vieira, assumiu a Secretaria de Assuntos 

Internac i<)nais .. E~;s<-::-~; fato~:; ·demonstJ":C\m qt.u-:;- a C<)nvivênc ia entJ"<-7.' 

(13) Essa expectativa Já existia quando da implanta~io do pdlo, 
como vimos no capítulo 6" 

<14) Paralelamente a movimentaçio dos empresários e governo 
~.F:HÍ<:h.o pE:·la ampliação do pÓlo qut:·, llc\ vel"dad<-:.·, d<·::-fendia C) 

aumento da produ~ão de primeira e segunda gera~ão, o governo 
estadual preocupou-se também com o desenvolvimento da 
terceira gera~ãon Nesse sentido, atuou estabelecendo 
conv@nio com a UNIDO, drgão da ONU, para cria~ão de banco de 
dados sobre investimentos, forma~ão de técnicos, instala~io 
de um centro tecnológico, etc. Ligado a Secretaria da 
Ind~stria e Com~rcio, foi criado tamb~m., o Grupo Executivo 
de Petroqu{mica que atua junto ~s ind~strias de terceira 
~J~~ra~ão .. 



governo e empres~rios, diferentemente da administra~~o anterior, 

mostrava-se vantajosa para ambos" 

Ao lado disser a nomeaçio do ex-diretor da Petroquisa 7 Percy 

para a Secretaria de Minas, 

Comunica~~es, indicava que a ind~stria petroquÍmica era realmente 

uma das principais preocupa~~es das pol (ticas desse governo" 

As principais demandas ligadas ao Pdlo Petroqu(mico ~e 

T ,,. i un f o,.. ~:·~mb OI'' a enfrentando posturas 

d ~;.:- n t ,,. o d o 

transformadas em pol(tica p~bJica" Contudor isso ocorreu muito 

mais por uma postura pol(tica pragm~tica de setores com poder 

decis6rio do que propriamente pelo resultado de um planejamento 

global das PQl(ticas por parte do Estado"~ o caso da atua~~o do 

Ministro Roberto Cardoso Alves,.. indispondo-se com 

cariocas e apoiando reivindica~ges ga~chas,.. ou do Presidente Jos~ 

E~m fina1 anunciou a .concessio da 

ampliaç~o da COPESUL" Dessa forma, constata-se que o papel do 

E~:;t aclo c:omo interesses do capital 

administrando a realizaç~o dos interesses de fra~~es e até de' 

cap i t C:\ 1, cl €·:· uma p CH.lC: O 

arquitetada. O que importa sio relaç~es de interesses entre os 

prdprios segmentos que comp~em a estrutura estatal e na sua 

rela~io com setores que aparentemente n~o compgem tal estrutura, 

mas que dela participam pelos jogos de interesses" 

No c<:\S<:> dos ganhos obt i dos POI'" s<-::-gment os gat.Í.cho~:;, 

demonstramos q~e eles nio ocorreram por identidade de interesses 

entre setores regionais,.. empresariais ou pol{tic:os,.. com segmentos 



do Estado que detinham o conhecimento técnico sobre a questfio. Ao 

contr~rior a tecno-burocracia da Petroquisa e da SDI engajou-se 

muito intimamente em aspira~~es de um setor do capital., aquele 

1 igado ao pdlo de Camaçarir uma vez que essas aspiraç~es também 

Ou seJar a an~lise indica que, preocupados muito mais 

personagens que compgem o Estado agem 

n o ~::. <~:: n t i d o cl E· i m p 1 f? m c~ n t <:.. ,,. p o 1 { t i c a s • t:f: o c: a s o d :c:r. a t u <:.. ç: ~-;{o d-o ~:; 

quadros da Petroquisar mas também das aç3es do executivor através 

do Ministro Cardoso Alves e do Presidente Sarney" 

D <·:·:· s t: <:1. ·f o r m <:·1. ., acreditamos que o resultado obtido pelos 

pc::·Io g <JV<~~~-· no ,,. <~~::.u 1 t ou., ma i~==· 

significativamente., de lutas internas no Estado em n{vel federal., 

do que de fortes press~es exercidas por esses setores regionais" 

Nio h~ d~vidas de que existiram disputas regionais e que elas 

tiveram importincia nesse cason Isso se evidenciar por exemplo., 

<:d: ravés de\ extremos opostos dos governos 

estacluaisr do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul., ligados ao 

mesmo partido pol(tico CPMDB) e vinculados ao Executivo Federal" 

Por~m., os quadros que comp~em a Petroquisa., enquanto empresa 

estatal com grande poder econ6mico e pol{tico., possuem grande 

poder decis6rio er apenas recentemente., como vimos., esse poder 

parece ter sido abalado. Os interesses e disputas regionais aqui 

focalizados ocorreram., de~:; t: a for m:c:..., ligados (positiv~ ou 

negativamente) ao poder da Petroquisa. 

Durante um longo tempoy essa empresa teve a oportunidade de 

c: am i n tH)S a no de 

empreendimentos petroqu(micos. Recentementey entretantoT durante 



as a~Bes da Petroquisa parecem ter 

sido mesmo afetadas. Assimr no caso da petroqu(micar a p~esença 

de interesses políticos diversos no interior do Estado federal 

evidencia-se at~av~s das disputas r dos ganhos obtidos por 

setores diferentes da tecno-burocracia da Petroquisa" 

c <:'l.mp o,. o p ocl E·J'" cl o <·:~n t: ~-~o t·i in i s t: ,,. o ~~~ ob E· r'" to C<.il'" cl os o r.~,l \./<-:.·s I'" <~V<~~-1 ou··--~;;<·:·~ 

bastante forte. f neste contexto que devemos entender o resultado 

cl a cl em a n cl <":\ g {:). t.Í c h {:i. ,. n ~·:i. ~::. c: i d o m u i t o m <·:: n o ~:; d <·:: s u <:i. f o t'" <;: a p o 1 { t i c: a <·:: 

mais de contradiç3es internas ao poder p~blico federal" A causa 

de seu ganho é,. portantor mais externa do que interna; incl(c:io de 

·f I'' é\ fJ i 1 Í cl a cl 0~ f":: n ~;\O cl E· f i I'" 1'1'1 f:·~~·: a . n (;\ (:'\ t 1.1 <":'1. <;: f:{ D P O 1 Í t i C a a 

Efetivamente no que tange as aç~es do Estado ao nível 

n<:'c.C i onal tanto as complicadas rela~aes entre Ministério da 

Incl~stria e Com~rcio e Petroquisar como o interesse do Executivo 

Federal em distribui~ benefícios de final de mandato viabilizaram 

positivo para o p~lo sulM Ao lado di ss<J,. (':'l 

udistribui~iou de plantas petroquÍmicas nio mais de acor~o com a 

c:apac i daciE~ do <:'l.b ~:;o r'" vf:: .. ··l as do 

enfraquecimento do poder ele um drgio estatal <Petroquisa) e da 

presença de interesses bastante particulares em drg~os p~blicos

em ~ltima an~lise,. beneficiou as possibilidades de ampliaçio do 

Com i ~:;so,. nio se est~ afirmando que essa amplia~io 

t: I" ou~-~ f::: d t:-:· ~::.van t ag E·~n ~=· <:~o cl E~~;E~n v o 1 v i IYIE·n t: o E:· c: on ô m i c:<) n é\ C: i on a 1 ., mas 

sim que a forma pela qual se processou envolveu interesses pouc:o 

p .j b 1 i c: os á 



;_:.~ ;.:.~ 1. 

a mob i 1 i:<:~<":\<,;: ~~\o local e a press~o 

n (vE·l cl<:~ 

mas nessa situaç~o a força pol{ticar correspondendo ~ econ3mic~r 

·F1·· <:\9 i 1 .. o~==· 9<:\•.Íc:hos. elo 

relativamente aos de outras regi~esr n~o det&m um grande poder de 

influência sobre 

retroqu(mica .. Os industriais que se instalaram e se desenvolverum 

do rdlo de Camaçari p a tecno-burocracia 

Contudor mais do 

interesse de um setor estatal a favor dessa ou daquela 

regiior o que se evidencia~ a vinculaç~o de aspiraç~es de um 

setor tecno-burocr~t ico estatal com grupos empresariais privados" 

Essa vinculaç~o determina os ganhosr tanto dos grupos privadosr 

como da tecno-burocracia em seus postos ou com possibilidade de 

ascens~o profissional e social. 

Com base nas afirmaç~es feitas at~ aquir nio podemos deixar 

cJ (·:-~ m<·~n c: i on aJ"" que a noção de. ~privatizaç~o do Estadon <MARTINSr 

:t98::jy Pn 81). Esta noçio refere-se a apropriaçio privada (por 

gr·t..tposr ~:-~mp , .. (·:·:·~::.as r daquilo que tem a nforma 

p~blicanr e ~um fen8meno claramente identificado no caso da 

i ndr.J.st , ... i e~ p(-?t 1··oqu (m'i c a bJ""<:·u::. i'l (·:~i 1'";.:\ na su<:-\ J""(-?1 aç:ão com setores elo 

Estado. Embora agora não tio sdlidor o poder da tecno-burocracia 

da Petroquisa efetiva-ser na realidader aliado a interesses de 

grupos privados nacionaisn 

Antes de ser a Petroquisa como institui~~o estatalp sio os 

que tim objetivos de fortalecimento das 

empresas e do setor ao qual se vinculamr de acordo com interesses 
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prciprios P de certos setores privados. Por isso, a part icipaç5o 

estatal nesse tipo de produçâo n~o revela uma independincia do 

Estado frente ~economia ou ~ sociedade. sua 

presença tende a provar que o que ocorre ~ alto grau de 

dependência. o desenvolvimento histdrico das 

capitalistas, no 

significativa do Estado. F é com base nessa presen~a que ~e 

originam rela~~es de poder pol{tico muito prdprias, enfraquecendo 

o Estado como poder p~blico. 



CONSIDERACÕES FINAIS 

cl o t '"' <:i.b a 1 h o., dois tipo~:. cl f:~ 

quanto aos resultados obtidos pela nossa 

pesquisa, tendo em vista a problemática inicial proposta e., dois, 

sobre certos 1imites do trabalho e propostas para futuros 

estudos., abordando a temática em quest~o" 

Nosso objetivo central foi estudar a atuaçio pol (tica do 

empresariado industrial ga~cho sob dois aspectos: seu pensamento 

pol(tico e sua capacidade de barganha" Trabalhamos com a hipdtese 

ocupada pela economia industrial ga~cha no cen~rio nac1onal e a 

atuaçio pol{tica dos seus atores sociais., mais especialmente os 

industriais que ocupam cargos de diretoria na Federa~~o das 

.,. I ' ~ . I 1··· ~ I .. nc u~;( I'" 1 cts c o ::.~~( :c:i.c o do Rio Grande do Sul" 

Conclu{mos quE~ efetivamente a atuaçio pol{tica desses 

industriais pode ser classificada como subsidi~ria ou frágil., mas 

deve ser qualificada" No que tange ao pensamento pol{tico chama~ 

atençio as posturas de cautela., crença e consentimento quanto ~s 

pol(ticas governamentais estabelecidas para 

durante o governo José Sarney" Ent rf~t ant o,. 



224 

cons~~vado~ismo ao longo do p~~{odo ~studado ~, p~incipalm~ntev 

diante do Legislativo Constituinte ~videnciou firmeza. E, ainda, 

diant~ de qu~st~~s d~ cunho regional ~ mais 1 igadas ao gov~~no 

estadual, existe uma postura mais ativa e com mais iniciativas. 

Do ponto de vista da articula~~o política, analisada a 

partir do estudo da sua demanda mais significativa no per(odo 

estudado, a ampliaç~o do P61o Petroqu{mico ga~cho, vimos que bs 

resultados positivos obtidos transformaç~o da demanda em 

política estatal t&m o~igem muito mais nas cont~adiç~es 

internas do prdp~io Estado do que no poder de barganha daqueles 

agentes.~ claro que houve a mobilizaç~o de figuras empresariais 

importantes no ~mbito regional, contudo, sem a existência e 

disputa por poder no interior do aparelho de Estado em ~mbito 

~ederal - entre tecno-burocracia da Petroquisa e o Ministro 

Roberto Cardoso Alv~s - possivelmente o resultado final fosse 

outro. Isso tudo revela um poder de barganha política qu~ depende 

menos de sua força P mais de acontecimentos e divergincias 

externas. 

Quanto aos limites desse trabalho, mencionaremos duas 

a an~lise sobre o pensamento político 

efetivamente poderia tornar-se mais consistente se realizada em 

comparaçio com o empresariado do centro do país, possuidor de 

hegemonia econ8mica e, como mostram os estudos feitos sobre esse 

segmento, mais crítico e mais independente do governo em sua 

atuaç~o política. Essa comparaç~o poderia ser feita elegendo-se 

os mesmos pe~{odos e questges para an~lise entre um e outro 

segmento empresarial" fizemos isso no primeiro 
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mas apenas resgatando posturas de 

P€r(odos passados a partir da bibliografia existente. N~o nos 

propusemos a realizar a anil ise comparativa em per{odo recenter o 

que enriqueceria o estudo através de uma ampliaç~o de pesquisa 

emp(rica" 

Em segundo lugarr acreditamos que a escolha do tema para o 

estudo de caso, determinada pelos prdprios empres~riosr j~ qu~ a 

escolha foi feita com base na sua principal demanda regional, 

definiu limites" O principal deles diz respeito ao fato de que as 

disputas pol(ticas para a efetivaç~o da vontade dos industriais 

ga~chos envolvia nio apenas industriais de outras regi~es, mas, 

de forma pecul iarr o prdprio Estado" Ester como vimosr através de 

um segmento espec(fico- a tecno-burocracia da Petroquisa 

possui grande interesse e poder na ~rea. 

n~o estamos considerando poss(vel e muito 

m€nos defendendo a tese de q~e o Estado atue como ~rbitro, acima 

de interesses privados da sociedade. Identificamosr contudo, que, 

no caso da ind~stria petroqu(mica no Brasil, a defesa de 

interesses prdprios por parte de segmentos estatais ~ muito 

significativa e que isto contribui claramente para a defini~io de 

disputas regionais, dificultando o exame claro da atuaçio dos 

s€tores empresariais. 

Esse fato importanter porque demonstra de maneira 

particular que se analisando a atua~io pol(tica de um segmento 

social, pode-se revelar uma das faces sobre o funcionamento do 

Estado brasileiro. para se conhecer a atua~io 

pol(t ica dos industriais ga~chos seria interessante que fosse 
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realizado um novo estudo de caso, com base em outra demanda, 

outro per(odo e utilizando-se os mesmos critérios para an~l ise. 

Caso a presença estatal n~o fosse t~o marcante nesse novo caso, 

de disputas efetivadas mais 

diretamente entre segmentos empresariais, o que evidenciaria com 

maior clareza a força e fragilidade de um e outro" Se, ao 

contr~rio, novamente a presença estatal fosse marcante, entio 

isso confirmaria que a a~~o do Estado nio s6 se faz presente, mas 

também pode ser conhecida através do estudo da atuaçio política 

de segmentos da sociedade civil. Além disso a pesquisa apontaria 

para a necessidade de cada vez mais se produzirem estudos sobre 

as aç~es do Estado no processo de forma~io de pol{ticas, uma vez 

que, como afirmam Oszlack e O'Donne11 (1974) u""" el estudio de 

pol{t icas estatales y sus impactos parece una promisoria manera 

de contribuir al conocimiento del Estado 
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