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Q pre$ente

texto examina

as' orientaçoes

e a açao po-

II tica do empz e sa-rí.ado.m.í
ne i ro em face do processo

de transição,

como parte de um e st.udo-ma s-amplo sob'r e o empresariado

regional

í

que estamos

realizando

do em Sociologia

dentro do programa

de pesquisas

do Mestra

da ·UFMej.

o pr o j eto foi iniciado em âf(\D.ito
mais reduzido.
centramo-nos

no se t.o
n metalúrgico

c Lasse desde a reativação
70

eu.

e ane Lí.s
amo s-as relações

foi ampliada

para abarcar o empres~

riado em três' se t or-es-relevantes' da j~ndústriamineira:
pública

pesada.

sindicais
levantar

quanto

as independentes.

remontando

ao per~odo

nosso campo de atenção
critico

metalúrgico,

a cre scent.e proj eçao

ator po L'l t rco , um foco estratégi-

é dado pelas associações

a in·terrrelação elites

tidârias,
carâter

Tendo eIDvista

do empr e s-arí.ado enquanto

co da investigação

de

do -mcvrment o s-i-nd í.c
a L no final dos anos'

Em seguida a pesquisa

têxtil e de construção

Con-

de classe, tanto

Simul tanenamente,

as

procurarnos

empresariais)elites

político-par

pré-1964.

incluimos

em

em virtude

do

Hã pouco,

tamb.ém o empresariado

de que se vem revestindo

rural,

a intervenção

-

política

desse setor na cena política.

Aqui, trataremos
liminar

a postura

te às mudanças
ra. Embora

empresarial

políticas

cobrindo

de conhecê-lo

de descrever

no que diz respeito

que vêm ocorrendo

o empresariado

na sua perspectiva

a caracterização

geral,

sariado,

numa linha mais

por a~versos

\I

brasileiro

assim

é

o

para

numa fase em que

ao caso mineiro

autores:

zar a centralidade

do E$tado

sim como de outros

grupos

em si, este

um tema que vem sendo

o tema da relação

Confrontam-se

De um lado, uma tendência

e a irrelevância

de interesse,

sobre isso duas te-

em Minas.

com uma categoria

de políticos

profissionais,

face a interesses

de classe,

O Estado

à qual se agrega

a enfati

do empresariado,

na iniciativa

modernizante

que operacionaliza

entre o empr~

p~edominante

ção de um projeto

po tecno-burocrático

brasilei-

nosso interesse

contribuindo

conjuntural,

o Estado e a política.

ses diferentes.

especificamen-

polltica.

Por outro lado, quanto

trabalhado

de forma pr~

na sociedade

regional,

do setor empresarial

ele assume nova fisionomia

texto aborda,

e an~lisar

a~

e na execu-

é identificado

amplamente

autônoma

com o tempo um cor-

o projeto

de rnodernização(2)

.02.
De out.r o lado, urna tese que r-e s'q
a t.a o papel do ernpresar í.ado , ven-

•

do-o c9IDO um g~upo social ativo, organízado
C3 t.

do processo

•

são dois' modelos

uma con t.r
ove r sí.a ígualmente
do Estado
Nosso

e íntluente

de interpretação

oDservável

ao longo

que espelharn

na d.í.s
cu s.s'aodo caráter

J3ra~;;d':lej:'ro
e de suas relações' com a sociedade

civil.

exame do empr e sa-rí.adoem face da t.r an srç ac po Lf t ca constií

tui uma corrtrrbn í.çâo para es'S'edeóate.
11 - Antecedente$':O:;r- ~.resár.tos

o

e o;::AutQr.ttàr:t-$II}o

mov rmerrt.ode 19.64veio

gras a n t er f ores-do jogo polrtico

profundamente

í

I

pas s.a a conc ent-ra.r+se no Exe+

cu t i.vo. Altera-s'e i'gualmente a forma de artículação

guesia

e o Estado.

Como assinala

do po s-sIv eL entre o Estado
neamente
outro

I

econômicos
Pode-se,

Cardoso:

"Houve uma óase de acor

politicos

os mi'litares assumiram

tradícionais ... Por

i'lnplicj:'tamente
os interesses

como se eles f o ss'em os da Nação" (.4)
.

do empresariado

contudo,

entre, a bu r-:

e a J5urgues'i'a.
Esta ab.r ru mão .moment.a

de parte dos controles

lado

asre

que, com a :res'triçãodas' fun

e dos pa.r t do s

ções do Parlamento

alterar

discerni'r momentos' distintos

nessa relação,de~

de 1964.
Na p,rimeira fase, que corresponde
no Ca st.eLo Branco,
restriçoes

o empresariado

ao regi'me, a uma discordância

nômica posta em prática,
Esta discordância
medida

mineiro

populares,

ainda. recente
cias quanto

fator de grande

de mobilização

contornos

de um apoio sem
eco

por volta de 1966.
estes li~ites,

na

a tarefa de reprimir

i'mportância diante

das mesmas,

as

do passado

e não haviam diverg~n

às di'Letrizes gerais do modelo
A conjuntura

do goyer

em face da politica

não ultrapassava

em que o regime. vinha cumprindo

classes

passou

que se manifestar&

obviamente

ao periodo

-

que se implementava.

67/68 sera decisiva

para. a definição

dos

que o .regime polJ:tico irá assumi.r posteri'ormente, bem

como da posição

politica

anos seguintes.

Costa e Silva assume a Presid~ncia

oposição

ao governo

que o empresari'ado i.rá sustentar

anteiror

e, em seu programa

nos

reagrupando

econômico,

a

des-

loca a ~nfase na es-t.abí.
lí.z
aç ao para a. enfase no de senvo Lv i'rne
nt.o.
Este ser
nesta

à

o p.rtmeixo ponto de conv erqe.nci-a com o empresariado

,

segunda. fase p6s-64.

po,r outro

lado, a movimentação

com a forma,ção da, Frente Amp La , a ascenção

crescente

da oposição,

aos mov trnent os popu l.a-

.,03.
res estudantis

e operários,

tas, leva ao acirramento

e o início de atividades

Minas

(FIEMG) denuncia

e Silva recebe um manifesto
solidariedade
nunciam

mineiras

favor da consolidação
política

agrava~se

estudantil

do o AI/5, demonstrando

sos momentos

No 59 aniversário
enaltecendo-o,

intitulado

rias autoridades

al e política,

integral
quando

estabelecida
econ3mico,
monstrando

nacional.

o empresariado

a adesão,

sua fi-

nas Forças Armadas.

ã

data, um ciclo

. de

de vá -

para a estabilidade
a orientação

passa

iniciada

soci-

desenvolvi

a manifestar

-

apoio

brasileiro",

em 68. Fica

entre autoritarismo

o primei ro visto

reitera

na fase do "milagre

a recuperação

a relação

Em diveE

(8).

as condições

ao regime, sobretudo

incompatí-

com a participação

de um lado, e firmada

se consolida

políticos

em comemoração

civis e militares

meri t i st a , de outro,

soll

a FIEMG divulga um documento'

"O Novo Brasil",

Garantidas

de Minas

e é promulga-

política

de 64 e sua confiança

e promove,

o re-

cariocas,

conservadoras

e com a segurança

do movimento,

'

corno meio de por fim à

da crise de 68/69, o empresaíiado

ao movimento

e Contagem

Comercial

de empresários

ser a movimentação

vel com o desenvolvimento

estudos

A Associação

as forças

da mobiliz~ãoJ

que "desestabiliza

da autoridade

Unem-se

cíise

pela classe empresarial

crise política

"o fortalecimento

deem

(6). A

de Osasco(SP)

percebidos

sua

e posicionam-se

em 1968, com a intensificação

os negócios".

atual crise"(7).

das clas

do governo,

dos ideais revolucionátios

seu apoio ao manifesto

delidade

econ3mica

antipatrióticas",

como responsã.veis pela

citando

assinado por 11 entidades

de política

(MG) , ambos os movimentos

demonstra

darem cobert~

a "paz para progredir" (5). Costa

e com as greves operárias

gime e prejudica

tempos"de

e jornalis-

onde, ao lado de explicitarem

às medidai

as "provocações

de

das Indústrias de

de estudantes

"dos antigos

perturbando

ses empresariais

A Federação

as imunidades

tas, e acusa os políticos
ra às agitações,

e ã percepção

das lutas políticas

ameaça por parte do empresariado.

terroris-

'assim

e desenvolvimento'

como condição para o segundo,.

agora clara, do empresariado

a

de-

valores

autoritários.
A década

da do desenvolvimento

de setenta
econ3mico

acelerada

da indústria,

gistrando

fndices mais elevados

assinala
em Minas,

que passa

o processo
através

a crescer

de retoma

da expansao

a altas taxas, re-

que a média nacional,

e a

di-

.04.
ve rs i fi car sua estrutura
tação, já apontada,

resultou

ção das organizações;

anteriores,

de classe mineiras

ocorrido

no Estado

integrada

entre as organizações

presarial

mineira

e o governo

mais expressivas
estadual,

entre os objetivos

que a classe empresarial
te período:
ela saberá

favorável

identificadas

de classe, possibilitando
Neste
do empresariado

mineiro

e abertas

o caráter

sera reforçado

sionais,

e de um fascínio'pela

os políticos

cialmente

mo manifestam-se

dos

valores

e pelos

profis-

técnicos,

aderin

do regime.

como corruptos,

si-

En-

demagogos

é

e

do governo Médici.

universa-lidade, esp~

Tecnocracia

ao desenvolvimento

e autoritaris

tras a estabilidade

política

manifestada

pelo presidente

sé Romualdo

Cançado

Bahia,

a continuidade

a índices

te da FIEMG, Nansen

que o país estivesse

garanti-

do país,

plenamente

pelo quadro na-

de 31 de março de 1964", dentre oue social(lO).

da Associação
ao declarar

Posição
Comercial

semelhante

política

sem precedentes"

é

de Minas,J~

que "o governo Médici

de 1964, permitindo

Ara~jo,

regis da FIENG

da estabilidade

a partir

industrial

o presidente

que foram atendidas

a parti r do movimento

democratização

da mesma.

aí como faces de uma mesma moeda.

do por condições

mia nacional,

interesses

os t cni cos consti tuem um grupo de

afirma que para isso "era preciso

tada no Brasil

ne~

esta-

pelo desenvolvimento

trado no país no início dos anos setenta,

rantiu

a seus

autoritário

de racionalidade

Referindo-se

cional,

~

e

da qual

e pelos políticos

técnica

são percebidos

dotados

a equipe

central,

ã ideologia tecnocrática

agi t ado res e particularistas,
"iluminados",

es-

beneficiada

e por administrações

de uma aversao pela política

quanto

pe-

da tecnocracia

do governo

multâneo

do incondicionalmente

açao

entre ambos, que possi-

uma grande expansão

contexto,

de uma

da classe em -

será duplamente

aproveitar-soe amplamente,

duais perfeitamente

esforço

(9).0 que se quer salientar

mineira

pela política

da atua

ação esta permitida

bilitaram

da classe

que foi se

a análise

foi resultante

estabelecidas

tatal e os interesses

n te rp re

í

mostra que o

las formas de articulação
a identificação

a

essencialmen

sob a ~gide de uma tecnocracia

ao longo das d~cadas

industrializante

Embora predomine

de que esse processo

te da ação do Estado,
constituindo

produtiva.

e social

a expansão

g.~

implanda econ~

(11). '0 vice-presiden-

chega a afirmar,

em 1973, que i're-

desejada por alguns, não passa de

um

· 05.

saudosismo': Para. o t dc r c La ss i s t a , "uma das mais sensatas

con-

í

qu~stas
premo

da revoluç~o

configura-se

cargo da nação.

Excluiu-se

seminava
tações

da demagogia

barata,

ções que nos desmoralizavam
defende

que se dis

pelos ventos

das fru~

contrariados,

e, não raro,

no conceito

ainda a necessidade

para o su

inc~ndio,

dos interesses

produtivas

indireta

verdadeiro

em focos pelo pais, fortificados

siando as atividades
AraGjo

na eleição

aneste

implantando

revolu

de povos amadurecidos".

de um poder politico

forte,e

considera o voto direto ~omo meio de retornar "ao sistema de in
flu~ncias locais, de ressuscitar o empreguismo, o corolenismo e
a corrupção adminstrativa
(12). Nesta perspectiva, naturalmente
a classe empressarial deveria manter urna postura apolítica, desenvolvendo uma atuação de cunho mais corporativistas
junto ao
Estado.
Deve-sc destacar que embora o regime obtenta
o
apoio tanto da FIEMG quanto da Associação Comercial de ~Iinas, a
condição

de sociedade

civil desta Gltima

lhe permitiri

preser

-

var uma certa autonomia e adotar uma postura mais pragmática e!!:
quanto que a FIEMG manteri uma relação de estreita depend~ncia'
e subordinação

ao Estado,

comprometendo-se

com suas linhas ide~

l5gicas. Ao lado de uma adesão mais enfitica ao cariter
tário do regime, a FIEMG manter~ uma grande proximidade
autoridades
das mesmas

militares,

observada

nas atividades

mo seminários

e solenidades

atrav~s

desenvolvidas

da presença

constante'

pela entidade,

e pelas frequentes

autoricom as
tais co-

homenagens

a elas

prestadas.
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O EMPRESARIADO E A ABERTURA POL!TICA

A mudança

de orientação

da política

econômica

no

governo Geisel, consequ~ncia dos problemas que se acumularampa!
ticularmente de~ido ~ politica de endividamento externo, e
a
p erspec tiva de cr ise econômica,

começam

a provocar

manifestações'

crltlcas por parte da liderança empresarial nacional, especialmente o empresirio paulista no setor de bens de capital,em fins
de 1976. Das críticas ~ forma .de condução da política econômica,
agora insatisfat6ria,

o empresariado

regime pela crescente

estatização

passa a questionaro

da economia

pr6prio·

e pela aus~nciade

participação empresarial nos 6rgãos decis5rios, e coloca a que~
tão da democracia, estimulado pela estrat~gia de "distenção" do
governo.

Em 1977 ~s organizações

empresariais

nacionais

n\ais

.06,

significativas,
declaram

soma-se

favoriveis

gumas 1ideranças

um grupo crescente

ao processo

de empres5rios

de normalização

mais expressivas chegam

que se

democritica.

a defender

Al-

uma d emo cra

cia sem adjetivos e o direito de representação de todas as cor rentes politicas no Congresso. Embora não exista consenso entre'
empresariado quanto ~ forma e ao grau de abertura polit'ica desejados, sobretudo em relação a participação dos trabalhadores
e
dos setores populares em geral, inicia~se
cussao de temas centrais que iriam marcar
sarial nos anos seguintes.

naquele momento a dis~
o posicionamento
empr~

Em Minas, a classe empresarial adota uma posição mais
cautelosa nesta fase, tanto no tom das criticas i política econ~
mica do governo, quanto em relação ao projeto de abertura políti
ca, especialmente a FIEMG. Seus dirigentes mostram-se apreensi _
vos com a "intensa agitação que se apoderou de todos os escalões
das atividades

br as i Le i r a s" no ano de 1977, colocando-se

mais uma

vez na defensiva. O vice-presidente
da FIEMG aponta o enfraqueci
mento ocorrido no trabalho parlamentar assinalando: "IOS pleni _
rios quase desertos, proliferam declarações políticas de pouco'
con t eíid o, e o s rato s pro j .to s apre sentado s são demagóg ico s .E ce!.
to que uma das características
dos regimes democriticos, consite
no privilégio concedido aos legisladores de discutirem temas divergentes nas tribunas das c~maras. Contudo, a concessão deve eri
gir--se a justos moldes, sem sobrepor-se aos interesses diretos'
da comunidade"
(13). Outro editorial da publicação oficial
da

FIEMe aborda o papel do empresariado
ção pOlitjca:E-hora

do empresariado

naquele momento de transi _
tornar-se cauteloso e unir~e

para analisar o momento brasileiro, como, entre nós, tem sido re~
lizado pelo governadoi de Minas. Sobretudo, não se deicar embair
cem o uso das idéias encontradas nos puros ideais democriticos
,
lnanejados por ambiciosos, atarefados em criar a inquietação pop~
lar, indiferentes ã explosão latente. Todos exigimos viver
com
liberdade,

mas liberdade

com direitos

e deveres,

própria

do ho -

mem civilizado. Hi flagrante improbidade no aproveitamento
de
princípios incontaminados p ara volver aos dias anteriores a 1964"
(14). Não é por acaso que o presidente

da FIEMG lembra, naquele

momento, a participação dos industriais mineiros no movimento de
64,"naquela hora delicada da vida nacional, quando os caminhos'
políticos do período pré-revolucionário
ameaçavam conduzir-nos
ao destino apavorante de uma republiqueta comuno- sindicalista"(lS).

• 07.
A primeira
provoca

impacto

greve do ABC paulista,

no meio

nais de uma clivagem

empresarial,

aos "ideais

Um documento

assindo

dente Geisel,

apontado

por 102 empres~rios

solicitando

"maior

dos

a economia

ma política"

refletia

(17). Desmentindo
do Brasil

sociação

quanto

Comercial

dio ao documento:

~ poslçao

dos dirigentes

de Minas manifesta

o p re sjje n t.e, Nilo Gazire

são social

expressar

dentro

ampla participação

de Minas

ções políticas,

situa-se
naquele

uma democracia

relativa,

Ao se referir

re sguarda

Y

lhe agradaram

I

de emp re.-

democr~tica.

Se

especialmente:

e a conclusão

da dimen-

de que "o de

tal como o concebemos,

perceber

somen

que permita

uma

que a Associação

Co-

mais i frente da FIEMG em suas posi -

- quanto-~

h~ um ponto

adjetivada

com palavras

is salvaguardas,

que passam

o presidente

de consenso

abertura política

ou ainda"

de alguma

tas, corre-se

a respei to do documento

lenta e gradual",

tinção do AI/S,

é coro

(20).

momento,

mineiro

firme de rep~

a tomada de consci~ncia

seja possível

o empTesariado

mo "abertura

uma posição

de um marco político

de todos"

Embora
mercial

dois pontos

e con ôm.ico..e social,

te ser~ possível,

as-

da FIEMG. Jã a As-

apoia um documento

e política do empresariado

senvolvimento

me pediu para

e gaúchos em favor da abertura

o fato do documento

afirma que

por que sou contra",

se pronuncia

(19). Ao mesmo tempo esta entidade

gundo seu presidente,

entre 'os signa

Nansen Araújo
ninguém

aprese~

não o assinei" (18). A dúvida entretan

"Li e não assinei

s~rios paulistas

N!

com a mecan~

a versao

de que também estaria

desse documento,

to persiste,

ser

temas relaciona

categoricamente

"nunca vi o original

e eu efetivamente

de -

pelo governo na chamada refor

o vice-presidente

siná-lo

Motta

e

da CNI (Confederação

a preocupaçao

t r i os do documento,
á

de abertura

alguns meses antes, para

a ser utilizada

tada pelo Jornal

-

contra a abertura poli

a qual, "além de diversos

brasileira,

ca de gradualismo

ao presi

do documento.

de Representantes

da Indústria),

aberturistas.

~ entregue

documento

tica, e sim uma minuta, preparada
ao Conselho

- firmemen-

cautela no projeto

como sendo um dos signat~rios

submetida

s~

da FIEMG, Fáb i o de Ar àujo Motta,

clara que não assinou qualquer

cional

conservadoras

de 1964" - e lideranças

(16). O presidente

política"

e com ele os primeiros

entre lideranças

te aferradas

em malO de 1978,

desejada

cautelosas

liberdade

a vazar

após a ex -

que "é preciso

coisa, poi s ao abri r totalmente

o risco de começar

a agua

co-

sem excessos".

a existir

da ACM salienta

entre

se

as compo r-

para outros

Ia

· 08.

dos n ao desej ados}" C2l).

Para o v i ce-cp resi-den t e da Fl'EMe;, "a

tradução do que soe convencionou
a permissão

chamar de abe r t u ra , representa

ampla para desintegrar

a nação"

C22).

Uma pesquisa

realizada pela revista: E~a:me em 197~ confirma esta colocação
revelando que os empres-ários mineiros preferem
trolada e cautelosa,

mais que os empresários

,

uma abertura co~

de outras regi6es

(23). Esta atitude deve-se em grande parte ã intensa mobi1ização operária no setor metalGrgico
na reglao metropolitana

mineiro neste ano, sobretudo

de Belo Horizonte.

A parti r de fins da década de 7O e início dos anos
oitenta,

a posição

dificaç6es,

do empresariado

mineiro

começa a sofrer mo-

tanto no sentido de uma postura mais crítica em re

lação ao regime, quanto de uma posição mais favorável
político

democrático

e à sua própria participação

ao jogo

neste proce~

so. Alguns fatores são responsáveis por esta mudança. Em
meiro lugar, a adoção pelo governo de medidas de caráter
SlVO, sem consulta à classe, configurando plenamente uma
çao de crise na economia. Em segundo lugar, o surgimento

pri reces
situa
de no

vas demandas sociais e particularmente a mobilização operária,
que, mostrando um grau de combatividade surpreendente, passa da
organização

sindical para a organização

tação operária

tem efeitos

se por um lado provoca
teriormente,

contraditórios

reaç6es defensivas,

e tentativas

de "segurar"

abertura, por outro po1itiza
da necessidade

partidária.

A movimen-

sobre o empresariado:
como observamos

an-

o avanço do processo

de

a questão social, e dá a dimensão

de união e organização

do empresariado

para

o

enfrentamento da questão, e aí não só corporativamente
como
também politicamente, num processo nao linear de avanços e recuos. E por último, o próprio processo de abertura política
que resgata a importância da ação política e do Parlamento,em
detrimento

da ação corporativa

concentrada

As mudanças na orientação

no Executivo.

da classe empresarial

I

mineira podem ser observadas

através de alguns pontos.

mente, começa a desfazer-~e,
teriormente do autoritarismo

na sua Vlsao, a idéia vigente ancomo condição para o desenvolvi -

mento econ6mico.

Em 1979 o empresário

Migue1 Augusto

Inicial

Gonçalves

de Souza, ex-presidente da ACM, descarta a necessidade de
um
Es-tado autoritário para o combate à inflação, e não vê nenhuma
incompatibilidade

entre a adoção de enérgicas

medidas

anti-in-
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flacion5rias

na 5rea econ6mica

e a abertura política.

Nas suas

"as aberturas demo cr t i cas e sindicais' fazem crescer

palavras,

á

as responsabilidades

dos' empresários

t~s (24). Ao contr5rio,
a abertura política

inverte-se

e das lideranças

a relaç~o, na medida em que

e a normalizaç~o

demociática

vistas como condição para a resoluç~o
O empresariado

passa a perceber

deve ser obtida politicamente,
observa um líder empresarial

t rabaLhís

passam a

dos problemas

ser

econ6micos.

que a solução destes problemas
através da ação política.

do setor da construção,

Como

"o sindi-

cato chegou à conclusão de que no processo político que o país
começou a viver na década de 80, não era possível resolver
os
problemas do setor sem resolver os problemas políticos. Quando
entramos em recess~o, começamos a observar que reivindicar
e
tentar participar junto ao governo não levava a nada, só a pa,!
tir da solução política
mlCOS e sociais" (25).

teríamos

Alguns empresarlos
se das instituições
Almeida

políticas

Assembléia

para a Presidência

como Paulo Pedro de

do CICI, (Centro das Indústrias da

que, em 1980, propõe a convocação

Constituinte,

econo

chegam a enveredar pela análi-

brasileiras,

Cezarini, presidente

Cidade Industrial),

a solução dos problemas

além de recomendar

da República.

a eleiç~o

de

uma
direta

Na sua opini~o,!lestamos inici

ando um processo de abertura política, mas que ainda n~o está
consolidada de forma desejável porque não é uma abertura de di
reito e sim constituída"(26). Observa-se também uma proximidade política e ideológica crescente entre o empresariado mineiro e o paulista, no tocante à abertura política, inclusive atra
ves de tomadas de posiç~o comuns. Em 1980, as entidades
de
classes.
mineiras endossamum memorial de empres â r os paul istas, no
í

qual afirmam ser inadmissível
lítico no país. O documento
crático que o projeto

qualquer

forma de retrocesso po-

recomenda:

":g sobre o regime demo-

de desenvolvimento

Da mesma forma que defendemos

deve ser construído.

o regime de livre initiativa,re~

firmamos nossa convicção de que nenhuma sociedade verdadeiramen
te democrática pode prescindir de organizaç~o sindical, tanto
patronal

quanto trabalhista,

sultante da ampla participaç~o
dade econ6mica

sob a égide de uma legislação
dos setores envolvidos.

A liber

só pode germinar num ambiente democrático"

O vice-presidente

da FIEMG, Aristides

que apoia todas as colocações

Rache Ferreiia,

re(27).

declara

do documento e que nada deter5 o

.10.

rumo à democracia (28). No documento encaminado pela Associação
Comercial de Minas aos candidatos ao governo do Estado em 1982,
~ destacada

a necessidade

eminentemente
processo

de que o novo governo desenvolva

ação

pol:itica, "no sentido de acelerar e aprimorar

de abertura

povo mineiro

democr~tica,

em harmonia

e de sua classe empresarial"

IV - EMPRESARIADO

o

com os anseios do

(29).

E AÇÃO POL!TTCA

As· manifestãções

da classe empresarial

mineira

em

favor da democracia crescem em 1983. Realizam-se em Belo Hori zonte, neste an o , dois encontros emp resar iá Ls de gande significaçao, o Encontro dos Industriais da Região Centro-Leste, e
o
111 Congresso das Associações Comerciais, cujas conclusões
foram divulgadas em documentos denominados "Cartas de Minas". Nes
tas, o empresariado

reafirma

sem meias palavras

sua convicçãono

processo democr~tico, como a melhor forma de viabilizar as estratégias econômicas para tirar o país da crise, e reinvidica
eleições

presidenciais
1

pet~ncia

dLretas

(30).

esta nova fase, os tecnocratas,

e sabedoria,

passam

antes dotados ® com

a ser apontados

como os principais

respons~veis pela situação de crise do país, ao mesmo tempo em
que a ação dos políticos é revalorizada. g o que se pode observar na seguinte
Silva, membro

de ca r aç ào do emp resar i o .Jos é Alencar

da direção

Gomes

da

da FIEMG: "Uma das causas dos seguidos

desacertos da política governamental foi a escessiva transigência dos militares, nestes 18 anos de governo, com os técnicos
em detrimento

dos politicos.

No setor p~blico,

são deve ser atribuído

aos políticos

tarem cargos eletivos,

devem satisfação

I

o poder de deci-

que, por exercerem
ao povo"

e disp~

(31).

o

segundo ponto que passa a ser enfatizado
pela
classe empresarial mineira na década de 80 refere-se à necessidade de sua participação
sistas,

no processo

atentas às transformações

político.

políticas,

dem mais ficar alheias às questões

nacionais,

As Li deranças clas-

percebooque

nao p~

e passam a desen-

volver uma firme ação no sentido de alertar a classe para a importância

de sua participação

política.

J~ em 1979, o emp re s

à

-

rio Euler Marques Andrade, ex-presidente da Associação Comercial de Minas, aponta que" o empresário moderno não deve nem pode
omitir-se

em relação

a assuntos

de âmbito nacional

e classista.
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Seja na esfera economlca
fazer presente

ou social, como na politica,

na defesa dos interesses

deve ele

de sua classe e da co-

letividade

na qual se encontra

nunciar-se

As organizações de classe mineiras passam a pro politicamen~de
forma crescente. Algumas passam
a

defender
como

a participação

é o caso

da ACM

inserido"

[32}.

da classe inclusive

e ~o CreI.

Para

a nível partidário

o presidente

deste

último,

"uma nova frente de decisão se CTla no pals com os partidos p~
líticos, em função da abertura política. Em consequ~ncia aqueles que se dedicam à gestão de empresas deverão também se pos~
cionar diante disso, para aí exercerem as atTiEuições que lhes
são impostas pela comunidade. A presença do empresariado,
nos
partidos se torna imperiosa para exercer a influ~ncia que lhe
compete, como sustentáculo do desenvolvimento de nosso País"
(33). Segundo o empresário, embora os partidos nacionais constituam verdadeiras .. frentes, o dirigente empresarial não pode
furtar-se

à ação política

e deve encaixar-se

num deles(34) .Nas

eleições para o governo do Estado em 1982, esta entidade e
a
ACIVlapoiaram publicamente o candidato do PMDB., Tancredo Neves
(35) .
Igualmente sensível ao processo de abertura,
FIEMG, por sua vez, cria um canal de expressão política
1982,reativando

e reorganizando

a
em

o CIEMG, que, tendo sido cria

do em 1949, manteve-se inativo todo esse tempo. Como associação privada, ao CIH!G caberá desempenhar um papel essencial mente político,

dando suporte e cobrindo

a lacuna da FIEMG .que

como 6rgão sindical, v~-se impedida de participar ativamente'
de manifestações políticas, principalmente de caráter partid~
rio. E assim que foi em nome do CIEMG que a classe industrial
mineira manifestou seu apoio a Aure1iano Chaves como candidato à Presid~ncia
riormente

da RepGblica,

a Tancredo

do pelo Sindicato
fundou a Associação

Neves. Mecanismo

da Construção
Mineira

que, por suas características
xibilidade
festar-se

no início de 1984(36).e
Pesada
de entidade

gere que a constituição

a respeito

que em 1983

da Construção

Pesada,

civil, tem maior fie

do setor, podendo mani -

de qualquer

de associações

foi utiliza-

de Minas,

das Empresas

para servir aos interesses
publicamente

semelhante

poste-

assunto.

Isto s~

civis para dar suporte

politj.co a organizações oficiais, começa a ser uma prática
estratégia organizacional do empresarial mineiro.

na

.12 .
Entre as organizaç6es
na a Vlsao de que a participação

de classe ~ineiras,
política

dar-se tanto a nivel de suas entidades
açã6 política

empresarial

a nível da política

predomi-

do empresariado

deve

de classe, exercendo

uma

em defesa de seus interesses,

partidária.

te no exercí-cio de pressão

No primeiro

organizada,

quanto'

caso, a ação consi~

na formação de

lobbies

para a defesa dos interesses da classe. Como assinala o presl dente do crcr,
"j á que o sistema democrático funciona na base de
pressão, em que cada grupo exerce pressão em defesa de seu inte
resse, 05 empresários devem se organizar e ter poder de pressão,
para manter
locando

o seu espaço, devendo para issD

líderes na direção das associaç6es

zer pressão democrática,
vem

proceder"

se fortalecer,

co-

de classe, para fa -

assim como todos os outros segmentos d~

(37).

No plano da ação política
çao da classe empresarial

partidária,

a participa-

deve assumir duas formas básicas, não

cxcludentes:por um lado, promovendo uma aproximação com a classe política, tanto no sentido de assessorar e subsidiar politi•

COS, visando a compromet~-los com seus interesses, quanto
no
sentido de lançar e apoiar candidatos identificados com esses '
interesses. Este tipo de atuação vem sendo desenvolvida entre ou
tras pelo Sindicato da Construção Pesada, como mostra o depoi mento de um de seus líderes:

" Começamos

a observar

que, princ~

palmente aqui em Minas, encontram-se políticos de boa formação,
bem intencionados e austeros em suas campanhas, mas com profundas limitaç6es,

sem assessorIa

e sem informaç6es.

Começamos

en-

tão a partir para um pxocesso denso de tentar assessorar e subsidiar estes deputados com tudo o que fosse preciso. Em contrapartida, eles nos dão ciência de todo processo que entra no Legislativo, a nível municipal, estadual e federal, que toma a for
ma de projeto. Em 1982 também, pela primeira vez, nos reunimos'
como classe e fizemos
a escolha de dezenas de politicos
pelo
crit~rio
p~ssoal,

de competência, probidade, imagem p~lilica e mesmo vida
e demos um grande apoio a eles nas eleiç6es (38).A
se-

gunda foxma de participação
do consiste

pOlítico-partidária

em sua p~rticipação

se a cargos de representação
face da px6xima

Constjtuinte.

direta,

política,

do

empresaria-

isto é, candidatando-

objetivo

A este respeito,

estratégico
cabe examinar

em
a

posição das associaç6es de classe mineiras em relação ã partic~
pação da classe empresarial na Assembléia Constituinte.
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A

posi ão oficial

quanto à necessidade

vela um consenso
riado no processo

de elaboração

ja uma representação

como cidadãos,

expressa

de participação

no Congresso,

r~

do empres~
e de que h~

mas com a ressal-

ser uma participaçã.o de empresários
e não como corporação.

pação de a f i rmar que o Locus
se
deverá ser suas entidades
de Minas

por estas entidades

da nova constituição

empresarial

va de que esta deverá
dualmente,

sustentada

indivi

Há forte preocu

da atividade empresarial como cla~
de classe. A Associação Comercial

de forma clara esta posição,

nas palavras de seu presidente:
"Nà o queremos influir de maneira

como podemos

ver

menor na Consti tuinte no senti-

do de "caixinha" ou do ressurgimento de qualquer tipo de entidade como o IB.AD. Queremos influir para que a Constituinte aceite
os nossos pontos de vista, mas por convencimento, não por pressao política

ou por poder econ6mico.

A posição

da ACM ~ contrá -

ria àforma:ção de "caixinhas", ela quer influir fazendo com
seus principios
institua

prevaleçam

em razão de uma 16gica, para que

uma constituição

eleger empresários

que

duradoura.

A poslçao

como seus representantes.

se

da ACM não ~ a de

O empresário

como

cidadão tem o direito de candidatar-se, mas não como corporação.
O empresário que se torna político pode e deve defender as id~ias
empresariais, mas sem estar atrelado à Associação" (39).
Em discurso

pronunciado

nova diretoria da Associação
o presidente da ACM reafirma
II

Quero dizer-lhes

Brasileira

na solenidade

Comercial e Industrial
esta posição:

que devemos participar

como cidadãos

de posse

de Ipatinga

do processo

- e não como corporação.

da

político

Ainda agora

,

confunde-se a opinião pública com a informação de que alguns grupos empresariais, ou mesmo entidades de classe, estariam forman
do uma reserva financeira, vulgarmente chamada de "caixillha",p~
ra eleger representantes
ã constituinte que será convocada
e
eleita em 1986. O sentimento do empresariado de Minas, posso di
zê-Io, diverge
o aprimoramento

desse tipo de iniciativa,
do exercício

democrático,

elei torial não pode ser interpretado
para favorecimento

exclusivo

pleno da cidadania,

ção brasileira,

entendemos

desde que o

para

processo

como uma "ação entre amigos"

de determinado

de. Por acreditarmos. que a sociedade
xercício

que não contribui

segmento

está amadurecida

em parcelas

majoritárias

que o processo

eleitoral

da socied~
para o eda popul~
deve repelir

- e punir atrav~s da legislação existente - o abuso do poder ec~
nômico que distorce resultados e artificializa a democracia,aca
bartdo por min~ Ia e destrui Ia em suas bases.
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Vamos fazer democracia
tamos integrados

com corag~m,

sem artifícios.

Por isso,e~

a entidades' livres, democraticamente

constitui

das'. Se não acreditarmos n e s-s es princípios, melhor seria nos r~
colhermos is nossas empresas e is nossas casas, omissos e indiferentes ao processo polrti~o,

social e econ6mico

de nossa cida

de, de nosso estado, do nosso Pais.
Mas aqui estamos p ara proclamar
principíos

com a dignidade

nOSSêiS idéias e defender nossos

de rreconhecer, igualmente,

idéias dl

ferentes e outros interesses existentes no conjunto da sociedade, mas acreditanto, firmemente, que estamos combatendo o
bom
combate, com seriedade e, volto a dizer, com coragem~
b o que nos pede a Democrracia e e o que nos exige o compromisso
com a livre inciciativa"(40).

v-os PROPRIETÁRIOS

RURAI'S E A TRANSrçÃO

Ao lado das elites empresariais

urbanas, que exami

namos até agora, o que se passa no setor dos propriet5rios ru rais merece igualmente atenção, uma vez que o processo de transição política vem se assinalando por uma retomada do seu peso
polftico, sobretudo em função do tortuoso encaminhamento da reforma agr5ria. Este setor, secundarizado

no arranjo polftico que

se constituiu em decorr~ncia do movimento de 1964, manteve por
muito tempo num perfil relativamente baixo, voltado para ques t6es especificas, atuando junto ao Estado preferencialmente
de
modo fragmentado (pecu5ria, café, etc,). O debate da reforma 1
agr~ria contribuiu para ampliar consideravelmente o envolvimento da classe com os problemas pol{ticos mais gerais e fez
com
que se explicitasse diferenças internas em face do momento poli
tico. Por outro lado, não se deve ignorar a influ~ncia da abertura política enquanto tal no comportamento dos propriet~rios 1
rurais. Segundo nos mostra a história moderna do Brasil, sua in
flu~ncia decresce ~m momentos de centralização po1ftica, como o
Estado Novo é o regime de 1964. E cresce com a desconcentração
do poder,

..

devido ao ac~sso dos propriet~rios

as instâncias

de poder estadual

abertura. Definindo-se

e muniàpa1,

ao Legis1ativo
fortalecidas

com

de um modo geral como conservadores,

donos de terras favorecem

entretanto

nos quais podem maximizar

o seu poder, seja para condicionar

bloquear mudanças no plano nacional,

arranjos políticos

e
a
os

abertos,
ou

seja para acionar destaca-
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mentos policiais

ou prefeituras

municipais

contra posseiros

ou

empregados.
Trata~se
ta mesma

de tend~ncia

nacional,

forma em Minas 5eiâis. A presença

tárics mineiros

cresceu

sobretudo

do-se em termos classistas

a partir

que se observa

pol!tica

des

dos propri~

de 1985, estruturan-

com grande nitidez.

O setor atua or-

ganizadamente atrav~s de tr~s estruturas principais: a Sociedade !v1ineirade Agricultura, a Fede r aç âo da Agricultura de Mí n as
Gerais e a Uniao Democrática

Ruralista!

Sao polos organizativos

funcionalmente diferentes, que se complementam e se interligam.
Ao lado dessas entidades, e tamb~m
a elas articuladas, existem
associações de ambito mais restrito, mas nem por isso menos importantes. Um exemplo e a Associaçao Brasileira de Criadores de
Zebu (ABCZ), que congrega os pecuaristas do 'Lr i ângu Lo Mineiro,
com sede em Uberaba.
A Sociedade

Mineira

de Agricultura

criada em 1909 e desde entao existe
ciYil, por fiJiaçao
equ i v a Len te s

individual.

é antiga.

como sociedade

Foi

de caráter

Suas características

sao

algo

às da As sociaç ão Comerci aI em face do empres ari~

do urbano. Trata-se

de órgão privado,

funcionando

como ag~ncia

de elite do setor, em termos de capacitação

técnica e de elabo

ração pclítica.

a decisiva

cia da S ~

Em retrospecto,

ao intervir

constatamos

em questões

que contrapunham,

influ~n

nos anos

50, o poder pGblico

a proprietários ruruais em diversas regiões do estado. Em pe ricto recente, a Sociedade reassumiu destaque sob a presid~ncia de Alysson
Paulinelli, líder da corrente "modernizante"

do empresariado

A Federaçao
nome de Federaçao

rural

da Agricultura

das Associações

nu ne i ro ,

nasceu em 1951, sob

o

Rurais do Estado de Minas(FA-

REM). Visava a articular, em termos estaduais, as associações'
rurais dos municípios. A FAREM foiàt iva m combate às propostas de
reforma agrária do período da insurreiçao contra o governo Go~
lart em Minas (41). Com a extensao da legislação sindical
ao
campo - após a a.do ç âo do Estatuto
a FAREM transformou-se
~indicalização
los fazendeiros,

do Trabalhador

na FAEMG, federaçao

foi lenta, a princípio
que vinham

Rural (1963) -

sindical patronal.A

recebida

com reservas

pe-

de uma luta de morte contra a pro-

palada "x ep iib Li ca sindicalista" de Goulart. No início dos anos
70) entretanto, o sistema cresceu rapidamente, em decorrência
1

da criaçao

do FU RURAL e da Previd~ncia

Social no Campo.

De
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apenas 80 sindicatos

filiados em 1968, a Federaç~o

387 hoje, ab rangen do cerca de 250.0COprodutores
lizados ( Minas Gerajs possui 722 municfpios).

passou

para

rurais sindica-

A FAEMG expandiu-se organizacionalmente,
ao mesmo
tempo que acentuou sua face· corporativa. A época era de ênfase'
no cariter apolitico

e assistencial

se aspecto, bem marcante
tos de trabalhadores,
s.i.n
di ca t os patronais.

dos organismos

sindicais.E~

oficial sobre

os sindica-

no discurso

é discernfvel também na auto-definição
Enquanto federação sindical, a FAEMG

dos
se

coloca oficiéllmente dentro
do marco legal corporativo: superV1Slona e representa os interesses dos sindicatos filiados, sobretudo a nivel juridico, e estrutura-se em comissões técnicas'
por atividades (Comissões da Pe cu r i a de Corte, da Pe cuá r i a
Leite, do Café, de Cereais, etc.).

de

à

Contudo,
dustrial,

tal como acontece

com o empresariado

a conexao da FAEM~ com a Sociedade

tUTa permite

cobrir diferentes

niveis

Mineira

in -

de Agricu!

de aç~o. A Sociedade,

co-

rno 6rgão independente do poder p~blico, desempenha um papel politico teorkamente vedado i Federaç~o. A complementariedade entre ambas as organizações

ficou

para a Confederação

Nacional

~lysson

presidente

Paulinelli,

evidenciada

da Agricultura,
da Sociedade,

na ~ltima eleição
disputada

em 1985.

encabeçava

urna cha

pa de opo s i ç ao a Fl àv i o d'e Bri to, ex-senador (Amazonas) e p res i
dente da Confederação ji hi virios mandatos. Paulinelli coloca-'
va:;;.'se
como candidato de renovaçao- com urna plataforma modernizante, apoiada pelas federações
10) e do Centro-Oeste.

do Sul, do Sudeste

Tratando-~e

(exceto S~o Pau

de eleição sindical,

a base

de lançamento da chapa era evidentemente a FAEMG. O pleito re sultou na vit6ria de Brito por I voto de diferença, tendo ~ido
impugnados

os votos de 2 federações

alinhadas

O que seria a vis~o modernizante
xo SMA/FAEMG?

Dois aspectos

momento politirto . Primeiro,
agrária,

se salientam,
uma posição

como parte de uma política

ja, contra uma reforma meramente
uma reformulação
ce as propriedades

com a oposlçao.
defendida pelo ei:.

relacionados
favor~vel

agricola

ao atual

i reforma

mais ampla. Ou se

distributivista,

mas aceitando

que,iriiciando-se pelas terras p~blicas,
privadas

alcan-

ociosas. Em segundo lugar, uma pro-

posta renovadora de ação da classe. Segundo um assessor daFA~MG)
a oposição a Brito considera acomodatfcia e passiva a postura da
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Confederação

em relação ao Estado. Ao passo que Paulinelli

cor-

responderia a um novo perfil de dirigente de classe, ativo, co~
petente
t€cnica e politicamente: credencial importante para a
sua liderança
ministro

foi o empenho e a habilidade

de Agricultura

que demonstrou,

em canalizar

(1974-1979),

como

recursos para

o setor, num quadro adverso para as demandas ruralistas(42).

T~

mos af, de fato, o choque de dois modelos de pr~tica sindical.
Brito representa o velho estilo de acomoàção com o Estado: Paulinelli, a busca de uma atuação mais indépendente
num momento

de transição

e agressiva,

em que todos os setores tratam de am -

pliar seus espaços e seu poder de barganha.
A União Democr~tica

Ruralista

(UDR) distingue-se em

muitos aspectos das duas entidades anteriores. Nasceu em meados
de 1985, como instrumento de ofensiva política dos p rop r i e t á rios.
Cresceu muito rapidamente, a partir de Goi~s, estendendo-se para São Paulo, Minas Gerais, Pa r
Ma ran háo , Bahia, 1ato Grosso'
à

do Sul, etc. A feição militante
do direito de propriedade,

,

da UDR - defesa

intransigente

combate aos setores que pressionam'

por efetiva transformação fundi~ria, dos sem-terra à Igreja Católica - tem contribuído para o êxito de sua implantação junto
aos proprietár)os

. Esse fato indica que a UDR veio a preencher

um papel político

at€ então não assumido pelas entidadespreexis-

tentes. Declarações

de expoentes

da UDR

são expressivas

nesse

sentido. Edilson Brandão Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Jana0ba (norte de Minas), reagindo aos ataques dirigidos
ã entidade, argumentou que "€ a primeira vez que a classe est~
querendo se organizar e que ela deve ser, provavelmente, a 0lti
ma a fazê-Io, pois as outras, certamente, j~ se organizaram
no
Brasil" (43). A percepção da necessidade de avançar po Li t i camen
te, em face dos avanços organizativos de outros grupos sociais,
tem sido fator-chave
tor a ser mencionado
to presente

da mobilização em torno da UDR. Outro fa é o senso de auto-valorização da classe~~i

no discurso

va que "os produtores
com o dinheiro

da entidade.

O mesmo dirigente declara-

estão se unindo com dinheiro próprio e não

do Ministério

do Trabalho,

seu valor a tocla a população"(44),
tância de suas atividades,

para que possam mostrar

vale dizer, mostrar a impor-

segundo ele não reconhecida

nem

pelo

governo nem pela sociedade em geral.
O ressentimento
tica da ação direta

da pregação

da UDR, ao lado da pr!

(defesa armada de propriedades,

por exemplo,
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colocada

como um direito)

ta de organização

com o modelo

fascis

politica.

Deve-se
çao da entidade

sugere um paralelo

observar,

também nesse sentido,a preocupa

em atrair os pequenos

propriet~rios

minifundi~

rios , sitiantes

para a causa da luta contra a reforma agr~ria

caracterizando-a

como "confisco"

a ameaçar a todos os que têm ter-

ras ,segundo nos relatou um participante
UDR no norte de Minas
laç~o ao despossufdo

(45).

-

de uma das assembléias da

O antagonismo

que se mobiliza

do que tem pouco em re

é ingrediente

cl~ssico

do

fascismo, De toda maneira, atrair os pequenos propriet~rios SlgEificaria importante trunfo político para a UDR: aumentaria
sua
representatividade,
retirando-lhe a marca de lobby do latif~ndio
(46),

e, de outra parte, enfraqueceria

o campo adversário,

na m~

dida em que os pequenos proprietários se alinham com frequência
aos sindicatos de trabalhadores rurais, n~o aos patronais,
em
virtude

da ambiguidade

socio16gica

Minas Gerais constitui

dessa fração.
uma base relevante

para a UDR. A metade norte do estado, onde a entidade

de

açao
vem se im-

plantando, é composta por propriedades médias e grandes, regis trando-se muitos conflitos de terras e um ambiente de tens~o tra
duzido em atentados e mortes de trabalhadores rurais cujo n~mero
aumentou nos Gltimos
tidade se expandiu

anos. A começar do Tri~ngulo

Mineiro,

a en-

em arco para o norte de Minas e depois para o

vale do rio Doce, a leste, sendo porém menos provável que alcance a porçao sul do Estado, que exibe outras características só cio-econ~mic~s (ausência de latifGndios, maior grau de capitalizaçao agrícola, etc.)
As características

nitidamente

políticas

da ação

da

UDR (com seu corol~rio de violência) dão nova aparência ~ organi
zação classista dos propriet~rios rurais, representando de certo
modo um desafio para as entidades anteriores, que atuam num plano sindical-institucional.
As relações entre a FAEMG e a UDR sao
contraditórias. De um lado, diversos expoentes da Gltima sao dirigentes

da primeira,

a exemplo

o qU8.l é membro da Comissão
de implantaç~o

de Edilson

de Cereais da FAEMG. As assembléias'

da UDR tiveram a presença

retores da FAEMG. Todavia,

Cu i ma ràe s , que citamos,

do presidente

eles se pronunciaram

nessas

ou de didiscussões

a favor da luta sindical, ou seja, contra a extrapolação da cla~
se para fora dos marcos estabelecidos como propoe a UDR. As lideranças modernizantes da classe,(47) dissociam-se da nova entidade, e tendem a

otribuir-lhe

car5ter pOlítico-partidário,

em
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contraste

com a opção sindical que julgam malS apropriada

a prom0ção

dos interesses

5a da opção sindical
xo SMA!FAEMG

do setor (~a).

A insistência

oculta uma diverg~ncia

não expõem de público,

para

na defe

ideo16gica

que oei

embora estej a patente

nas

diferenças de apreciação sobre a reforma agr~ria. As conexões'
entre essas entidades, por sua vez, sao ressaltadas por lide ranças de trabalhadores
dos Trabalhadores

rurais. Um alto dirigente

Rurais ~~, nas associações

um divisão de trabalho:

enquanto

da Federação

de propriet~rios,

os sindicatos

e a federação'

~

permanecem no campo legal, a UDR e o braço ofensivo, de cobate
direto aos trabalhadores, à margem das regras de mediação Jur~
dica (49).

o car

à

t e r "partidário"

da UDR, apontado pela FAEMG,

é reveladopelo projeto da entidade de intervirno processo eleitoral,apo~
ando maciçamente - através de recursos obtidos com vultosos lei
lões de gado - candidatos identificados com as posições anti reformistas. A meta é eleger uma bancada expressiva para a Cons
tituinte,

ao mesmo tempo que candidatos

bém promovidos
naldo

pela campanha

Caiado, concebeu-a

a governador

da entidade.

inicialmente

sao tam -

O fundador

da UDR,R~

como um partido político

op tando ao longo dos en t end i rnert tos com out ras lide ranç as
fundação

de uma associação

sindical

(50).

classista

independente

pe Ia

do esquema

No caso de Minas Gerais, a entidade

ap6ia

'

um

certo número de candidatos de peso oriundos do empresariado r~
ral, sendo digno de nota o fato de que diversos deputados (eles
pr6prios

proprietários

prestigiado

ou ligados organicamente

a implantação

de seus núcleos

ao setor)

t~m

regionais. Na medida

em que a UDR é o partido
"real" do latifúndio, seu ap6io
se
distribui por nomes dos partidos "legais" em que atuam os proprietários mineiros:
o PDS, o PFL e o PMDB.

VI - ATITUDJES E POSIÇOES

DA ELITE INDUSTRIAL

t-lINEIRA

Testa secção apresentaremos informações obtidas '
através de entrevistas realizadas COf.l empresários da indústria
mineira,
pectos,

entre maio e dezembro
buscou-se

transição,

de 1985, onde, entre outros as-

captar sua percepção

do processo

bem como de seu papel nesse processo

Constituinte.

Deve-se salientar

foram suficientemente

político

e na AssemblÔá

que estas informações

trabalhadas

e relacionadas

de

ainda não

com outros as
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pectos do comportamento

e da história

de vida empresarial,

tam-

bém investigados nas entrevis·tas (tempo de vida empresarial, ni
ve l de participação em entidades' de cLasse , tamanho da empresa,
características

do setor de atividade e outroi),

que se atinja o nível analítico
apresentadas

as posições

tuJ.o de ilustração

o que

impede

desejado. Nesse sentido, serão

dos empres~ri0s

sobre a questão, a tí-

e como uma abordagem preliminar

do problema.

~oram entrev~stados 41 empres~rjos dos setores
de
atividade -ma i s expressivos da indústria mineira - o setor de cons«
truçã0 , metalúrgico e t~xtil- escolhidos
reputacional (51). Todos os entrevistados
presidente

ou de diretor executivo

caso e 6 no segundo. Destes,

a paítir do método '
ocupavam o cargo
de

da empreia,

29 informaram

35 no prineiro

ter nível universit~

r10, sendo 20 na ~rea de Engenharia.
Enquanto o setor têxtil se caracteriza por empre sas antigas, a grande maioria fundada antes de 1933, sendo três
delas do século passado,

no setor de construção

a maior parte se

constituiu entre 1955 e 1975. J~ no setor metal~rgico verificase um equilíbrio entre empresas tradidiconais, fundadas nas décadas de 20 e 30, e empresas constituídas a partir dos anos 50.
Isto indica que, de um modo geral, há estabilidadena atividade
industrial por parte cfo:;-entrevistados. :t também no setor têxtil
que se encontra a maior cor.cen t r aç ào de grandes empresas, 8 de las com mais de 1000 empregados. No setor de construção en t revi s
tou-se dirigentes
setor metalúrgico,

de empresas pequenas,

médias e grandes, e

no

de médias e grandes empresas.

Inicialmente será examinada a avaliação do processo '
político, por parte do empresariado industrial, para em seguida
enfocarmos a questão de sua participação nesse processo.
No nível mais geral, a abertura política

e a tran-

sição democrática foram avaliadas positivamente pela totalidade
de nossos entrevistados. Aspectos distintos são destacados para
justificar essa posição. A maior parte enfatiza o caráter ~ com
promisso

que passa a existir entre os governantes

gerando responsabilidades

mútuas,

em contraposição

ci sor i.o fechado do período autoritário.

e a sociedade
ao sistemade

Isso revela que o princ1:

pal sentido de que se reveste o processo

de abertura democr~ti-

ca p ara o empre sar i ado refere- se à po ssib i 1. idade de que ele exe~
ça um maior con t roLe sobre o Estado. As seguintes

observações de
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um e~pres~íio

da construç~o

tlustra~ esse argumento:

"Na Nova 'República as -ve rda des estão sendo postas
na mesa, e a sociedade

intei~a tem condiç6es de fiscalizar

de julgar os resultados.
ca e das eleiç6es

O resultado

final da abertura pOlíti-

diretas ~ o comprometimento

da sociedade

de parcela dela, com os objetivos e ~deais propostos
les partidos e por aqueles candidatos eleitos"(S2).
Outro empresário,
OplJ11ao:

e

do se t or me t aLii rg i co , manifestou

ou

por aque-

a seguinte

"O defeito do governo passado foi nao OUVlr o p~
vo, as decis6es eram de gabinete e o pr6prio empres~rio teve
pouco acesso. A abertura política ~ o melhor meio de se integrar o desenvolvimento em todas as áreas, na medida em que qual
quer cidadão sente que tem o dever e o direito de questionar,
criticar e opinar" (53).
O controle do Estado por parte da sociedade, pe~
mitido pelo jogo democr~tico, ~ percebido de maneira peculiar
por um líder do setor de construç~o :
~

"Sempre fui deopini~o
que o melhor regime e exatamente o autocr~tico, a ditadura, mas ele se deteriora e nao
permanece. Se uma ditadura tivesse condiç6es de acertar sem p re seria o t i mo , pois não teria as objeções e as dificuldades
que um regime aberto coloca. Mas isto é te6rico, na p r â t i ca e~ te reg i me não tem cond i ç ôes de acertar, porque nao havendo crí
tica, policiamento e cobrança por parte de outros, ele perde
em eficiência e sabedoria e se deteriora" (54).
Em menor proporçao, outro aspecto apontado pelos
entrevistados, refere-se à :"mportância do regime democrático
para a evoluç~o

da sociedade

e do cidad~o, e para a formaç~o'

de lideran;as adequadas. Um empresário
pressou-se da seguinte maneira:
!IA

sociedade

ques e entrechoques
nha opini~o,
de

da construção

evolui culturalmente

através de cho

de grupos de opini~o e de idéias. Na min-

um governo autoritário

como o que n6s tivemos~e~

que seja bem dirigido, por pessoas honestas

pode realmente

civil ex

executar

muita coisa, porque pode tomar deci -

sões muito rápidas e implementar
de. Então há vantagens

e competentes,

prc~etos

com muita velocida-

no governo autoritário.

Mas em

termos
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do amadurecimento

da sociedaóe,

uma participaç~o
educacional

e uma responsabilidade

maior,

exigindo

tem um sentido

I

muito grande".(55).

Outro empres~rio,
seguinte

o governo democr~tico,

desta vez do setor metalGrgico,

manifestou

a

oplnlao:
" A democracia

tem um papel de aprimoramente

sociedade, em que o voto tem papel de correç~o
lh a an te T ior" (56)

Enquanto

a grande maioria

ra basear

suas argumenttaç6~s,

percepçao

maIS pragm~tica

opiniões

recorre

uma pequena

do processo

da

de uma m~ esco-

a princIpIos

parcela

revela

pauma

em curso, como mostram as

seguintes:

"Sou a favor das eleições diretas nao por princípIOS, mas porque tudo que foi feito sem ela n~o deu resultados
positivos"

(57).
" O emp re sar i o apo i a a Nova RepGblica

cia, mas a partir
teresses,

do momento

em que n~o servir mais a seus in-

ele retira o seu apoio"

E importante
tados apresente
cesso político

destacar

uma unidade
de abertura,

e a demo cra

(58)

que embora o grupo de entrevis-

quanto à pe rcep ào posi tiva do pr~
ç

encontro-se

que uma parcela,

que

corresponde a aproximadamente
1/ do grupo,demonstr8 temer os
riscos de uma abertura política ampla, sobretudo seus ~feitos'
sobre a mobilização popular e de grupos mais à esquerda, SUge~
tando valores políticos impregnados de traços autoritirios. es
te aspecto, observa-se uma diferença por setor de atividade,na
medida

em que a maior

incid~ncia

desta posição

foi verificada

no setor t ex t i L, man i f e s t an do= se em menor proporção

no setor me-

talGrgico, e menor ainda no setor de construção. Um empresarIo
t~xtil, dos mais tradicionais do Estado, manifestou-se assim:
"Estou de pleno acordo com a democracia,

mas a l~

galizaç~o do Partido Comunista vem com o objetivo de transformar isso aqui em Cuba. J\lém disso,
o povo n~o tem condiçÕes
compet~ncia.

de votar por falta

E por isso que a proposta

de

de rcfor-

ma agrária do governo é inviável, p01S pobre não'
tem competência intelectual
trabalhar na terra"(S9).

nem instrumentos

Outro emp resar ao , também de uma empTE.sa tradicional

para

do setor'têx

til em Minas, tem a seguinte opinião:
"O que está havendo agora e o que acontece numa de
mocracia.

Mas o Brasil não se encontra preparado'

para a abertura politi~a, tanto é que estamos ven
do ~i as gp.eves políticas. O povo não entende
a
abertura e acha que é liberdade
de confundir
Posição semelhante
talúrgico:

democracia

tetal. Não se po-

com anarquia"

e sustentada por um empresário

(60).

do setor me-

"A abertura politica é uma necessidade, mas a lib~J
dade tem que ser controlada. Tudo que for feito'
democraticamente tem que ser dentro de certas regras, cujo cumprimento deve ser exigido, senão vi
ra bagunça, como a que se tem vis to aí, com a qual
eu não comungo. Todos precisam de liberdade,
mas
liberdade dentro de regras definidas e policiadas.
(61) .

10

que se refere à próxima Assembléia

Constituinte,

a percepçao geral dos entrevistados é de que esta constitui um
dos aspectos mais positivos do processo de transição política.
A import~ncia da Constituinte relaciona-se, na maior parte dos
casos, ã necessidade de conferir uma nova organizáção ao país,
através de uma constituição mais moderna e mais adequada ã sua
nova realidade, e aos interesses dos vários segmentos da sacie
dade . Nas palavras de um empresário da constru~ão:
"Precisamos de uma Constituinte porque é fundamental para a nação a elaboração de uma Constituição
mais moderna,

que represente

os diversos segment~

da sociedade.

E temos que ter um cuidado

muito'

grande no sentido de termos realmente um processo
que permita ter nela uma amostra representativa de
toda a sociedade, s~m' deixar que o processo possa
se viciar,.

Sua import~ncia

vai ser enorme,

pois
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sera a grande oportunidade

..

o paIs,
de pen~ar o que cada classe quer e o que tem
oferecer"(62} .
A necessidade
no atu2l processo político
trevistad6~,

embora

essa participação
tr~s setores,

de repensar

que a participação

ser exe r c i da preferencialmente

quanto i forma que

uma diverg~ncia

deve assumir. Uma minoria,

distribuida

sivelmente

entre os

do empresariado

deve

através de suas associações

se, sem haver neces~idade de participação na política
Para um emp res à r i o do se t or de cons trução:
"O empresário

a

de participação da classe empresarial
de transIçao é consenso entre os en _

ob~erve-se

sustenta

e

deve participar

sem coloração

partid~ria.

politicamente,

partidária,

de cla~

maspos

ele não preCI

sa ter partido político. Entendo a função do empre
sário como sendo de assessor, de pressionar na for
ma de lobbies v~lidos:r (63).

pressou-se

Outro empresarIo, tamb~m do setor de construção,exda seguinte maneira:
"O empres~rio

deve estar acima dos pJrtidos,

ter uma atuação
teressa

em benefício

ao empres~rio

da economia.

é a economia

e

deve

O que in-

nacional"(64).

A incompatibilidCide entre as [unções empresarial
e
política ou a inabilidade da classe para lidar com o jogo políti
co são as principais razões apresentadas em defesa dessa posição,
como mostram as seguintes opiniões de dois empres5rios do setor
metalúrgico
"O emp re sar t o nao precisa atuar necessariamente na p~
lítica partidária, pois esta ~ uma atividade muito'
absorvente,
empresarIos
"O~ políticos

ficando difícil acumular a atividade
com a atividade política" (65).
sabem fazer política

de

melhor que os em~

.

presários, O empresário não sabe manipular a maqUIna política e se perde nesta função" (66).

E

interessante

observar que mesmo os que julgam des-
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necess~ri3 a atuaç30 poJltico-partid5ria
do emprcsariado defendem a id~ia de uma aproximação da classe com o Legislativo,
no
sentido de assessorá-Io e de influenciá-Io, visando a compromet~-lo com os valores e interesses da classe. Observa um empresarlO do setor metalúrgico:
"O empresário deve influenciar os pOlíticos,ser c~
brador de atitudes do Legislativo, tentando in fluenciar

na formação da Assembléia

para defender

os interesses

Constituinte,

da nação e da inicia-

tiva privada"(67).
A grande maioria dos entrevistados manifestou-se a
favor de uma participação polItica do empresariado, s~b formas'
distintas e complementares: através de suas associaç~es de cla~
se, através de pronunciamentos na imprensa e ~e participação em
seminários e debates, através d-o exercício de influência
junto

à classe política,
nível partidário.
entrevistados,
dicando

e sobretudo a participação política -direta a
Esta úl tima recebeu grande ênfase por parte dos

especialmente

que o empresariado

tendo em vista a Constituinte,
não se encontra mais

disposto

ina de-

legar poderes.
A defesa da participação
sariado baseia-se

política

de modo geral na percepção
constitui

direta do empre-

de que no atualcon

texto político,

a ação política

o meio de expandir

seus interesses

e de impor sua visão de mundo sobre o Estado

e

sobre a sociedade .. No nlvel mais específico, tr6s tipos de argumentação são utilizadas pelos entrevistados. Alguns poem
em
destaque
a condição do empres5rio, que como qualquer outro deve
participar politicamente. Um empresário da construção expresso~
se da seguinte maneira:
"Na minha opinião o empresário, como todo cidadão,
deve participar politicamente,e num regime demo crática o instrumento

de pressão

são os partidos

políticos. Todo cidadão, de qualquer profissão,d~
ve procurar se filiar a um partido e é isto
que
vai acabar consolidando a democracia,
cipação de todos" (6S).
Outro empresá~io,
nifestou

a seguinte

com a part!

também do setor da construção,m!

opinião:

"Toda a sociedade

deve se organIzar

politicamente,
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inclusive

o empresário.

par politicamente,

O empresarlo

percebendo-o

deve particl

que já começou

a

acontecer -, que o que ~ bom para o pais ~ bom p!
ra os seus negôcios. As associações de classe cons
tituem um caminho

para a ação politica,
de partidos

mas o malS

indicado

é através

politicos.

política

deve se dar em todos os sentidos"(69).

Um segundo tipo de argument.açào
levantado

A

por um

ação

grupo

significativo de entrevistados coloc~ a ~nfase na condição
de
elite do empresariado, que nesse sentido tem o dever de dar sua
contribuição atrav~s da ação politica, e uma maior responsabill
dade na tarefa de renovação dos quadros políticos e de reorgani
zação da sociedade ~omo um todo. Nas palavras de um empresãrio
do setor metalúrgico:
"O empresãrio sempre andou muito afastado da política e na minha opinlao isso ~ um erro muito grande. Eu
acho
que o empresário deve participar ativamente da politica, não só
econômica

como partidária.

xando de contribuir

Se ele não participa,

para o desenvolvimento

ele está dei -

de seus próprios

ne-

g6cios. Como parte da nação ele deve dar a sua colaboração para
a coletividade como um todo. A participação do empresário ~ não
s6 importante como um dever, já que ele é um hom m mais esclare
cido" (7 O) .
Para outro empresário,
"O empresário
cipalmente

tamb~m do setor metalúrgico:

deve participar

politicamente,

prin-

por ele fazer parte de uma elite diri-

gente, e por ter sido um dos poucos beneficiarias
do desenvolvimento
que o país sofreu nos últimos'
anos. Ele tem por obrigação
ção"

guintes

dar a sua contribui

-

(71)

Outro empresarlo
observações:
"O empresário
de atividade

do setor da construção

dev~ participar
política,

cia em atividades
pacidade,

porque

em todos os setores'
com a sua experi~n-

de risco ele adquire

habilidade

fez as se-

de comando

visão e C!

e de trabalho,aci

ma de outros segmentos da sociedade, onde as pessoas não ti.ver am essa necessidade de se pr i mo rar .

.27 .
Nesse

sentido

-

muito,

e nao

raro quando ele se dedica a funções públicas

ele

demonstra

ele tem como contribuir

jogo de cintura

e habilidade"(72).

A seguinte declaração mostra a preocupação com a Te
novaçao da elite política, no sentido de dot5-la de uma base mais
t~cnica para o exercício de suas funç~es:
"Na minha opinião o empresâTio deve participar poli:
ticamente, pois hi um grande despreparo da classe'
política, movida apenas por ambições eleitoreiras.
Hâ falta de liderança
cumprir

um papel importante,

conhecimento
Outros
para a ação politica
se, face ~ exist~ncia
tas. As seguintes

politica

técnico"

e o empresârio

pode

com sua experi~ncia

e

(73).

entrevistados,

ainda, revelam uma motivação

relacionada

com a defesa dos valores da elas

de valores

opiniões

estatizantes

ilustram

e anti-capitalis

-

este tipo de argumentação:

"Sou inteiramente contra a política, mas neste regi:
me agora n~s temos que participar para defender os
interesses da classe. Tanto atrav~s de associaçõ5
de classe, quanto no sentido de ter rerresenta~âo
no Congresso. Atualmente temos que fazer um grupo
na Câmara e outro no Senado para a defesa da classe"
(74)

.

"O empresário não pode ficar ausente da elaboração da
Constituinte, porque existe no Brasil uma tend~n cia estatizante

e ê preciso

que a classe empresa

-

rial, que ê aquela que produz, que assume os riscos na economia, participe no sentido de obstar es
se processo" (75).

A

pOSlçao favorável a respeito da participaçâo partidária do empresariado, manifestada pela grande maioria dos entrevistados,

não se segue a defesa da formação

sistas. Os entrevistados
tituição destes partidos,
empresários.

posicionaram-se

de partidos

fortemente

e aí tanto de trabalhadores

contra

clasa cons

quanto

de

.28.

Alguns
do e participando
à Constituinte.

entrevistados

de movimentos

declararam

para eleger seus representantes

Um dos entrevistados,

tor metalúrgico,

sem experiência

estar se mobilizan-

um jovem empresário

política

didato pelo PFL, e mais recentemente

do ?e-

anterior, lançou-secan-

vem obtendo o apoio da seção

mineira da UDR. Outro empresário ~ tamb~m candidato i Constitui~
te pelo PMDB. Este revelou ter tido uma atividade partidária anterior

intensa,

no PIB e no MDB, tendo sido deputado

estadual

e

Secretário-Adjunto
da IndGstria e Com~rcio no atual governo.Apenas um de nossos entrevistados mencionou explicitamente a participação politica que o empresariado pode ter atrav~s da contribld
ção financeira

para a campanha

seus representantes.

de -candidatos identificados

como

as suas palavras:

"A segunda

forma de participação

política

do empre-

sarlado ~ a contribuição financeiro mesmo,mas abe!
ta e mais honesta, que a sociedade muitas vezes não
compreende. Uma eleição democrática não se faz sem
dinheiro, que não precisa ser para comprar votos,
mas dinheiro para se comunicar, para vender
suas
idéias, para a sociedade saber quem ele ê, e para
ele ter chance de ser eleito. A sociedade nao
se
conscientizou ainda de que uma eleição se faz
dinheiro, a sociedade tem que .gastar dinheiro

com
com

eleição do mesmo modo que tem que gastar com saúde.
O empresário deve ter participação financeira, como existe nas democracias mais adiantadas do mundo.
Uma empresa

tem o direito

num candidato

e apoiá-Io

Apenas uma parcela

de acreditar

num partido,

financeiramente"(76).

reduzida

de nossos entrevistados

revelou ter tido alguma experiência anterior em política partid!
ria, bem como suas preferências partidárias atuais. 5 revelaram'
ter tido uma militância anterior na ARENA, identificando-se
mente com o PFL, enquanto 3 passaram do MDB para o PMDB.

atual

VI - CONCLUSÃO:

observável

O envolvimento político do empresariado mineiro
e
desde longa data. Os estudos de Evantina Vieira e He

101sa Starling mostram

como em momentos

de crise e mudança

- os

.29 .

anos 30 e 60 - o empresariado
orgallização para intervir
di~rio

mIneIro

atingiu

na luta política.

elevado

grau

No período

de

interme-

(anos 40 e 50), por sua vez, as elites empresariais

~linas Gerais

sempre forma representadas

dual, no Legislativo

e mesmo no governo

pressivos

ao mesmo

da classe,

tínua sobre as políticas
tadual.

na administração

esta -

federal por membros

tempo que exerceram

de modernização

de

adotadas

ex-

influência

con

na esfera es-

Apôs 1964 esse tipo de acesso nao foi rompido,

mas,

dado o quadro político nacional, prevaleceu o modelo de articulação via "anéis burocráticos" e o empresariado tendeu a manter
se numa postura corporativa, conferindo ao Estado.autoritário suporte para preservar

a ordem imposta

a partir

do golpe. A desp~

litização sistemática da sociedade, promovida pelo regime,
cançou a seu modo também a classe empresarial.

aI -

A abertura política, entretanto, muda gradualmente
esse panorama, levando a urna rearticulação da Sociedade Civil

I

que, ocorrendo em fase mais avançada da estruturação do capitalismo brasileiro, apresenta elementos de novidade com relaçãoao
passado. O empresariado, permanentemente
organizado no planoec~
nômico-corporativo,
defronta-se com a realidade da organização
de setores antagônicos (particularmente o "novo sindicalismo")e,
de urna atitude defensiva, passa aos poucos ~ ofensiva. Não
se
trata apenas de bloquear illteresses anti-capitalistas.
Trata-se
de moldar a sociedade segundo seu "ethos" enfatizando-se a função social da empresa
desenvolvimento
gresso social.

e do empresário,

e:onômico,

o valor do lucro para

a livre inciativa

o

corno motor do pro-

O empresariado mineiro, corno v i mo s , assimilou a aber
tura, embora não tenha pressionado por ela, corno se deu com setoros do empresariado paulista. Diante da mobilização popular sindical, comunit~ria, partid~ria - defronta-se com um quadro
I

que o compele à ação política. Para que a transIçao se encami nhe no rumo de su~s a~piraç6es, a classe deve trabalhar politicamente, pois Ja não contá com a possibilidade de simplesm~nte
impor atrav6s da violência estatal as suas regras. E o seu eXlr
to político repousa no apoio social que mobilizar, somando a ca
pacidade de afirmar a superioridade do capitalismo (já nao maIS
"selvagem") com os recursos políticos de que d i sp e de modo pr].-_
ó

vilegiado

em relação

aos contendores.

\
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E

controversa

a questao

da hegemonia

politica

guesa no Brasil, mas, de acordo com os nossos dados, as
ç6es para que ela se consolide
mo na presente

conjuntura.

nunca estivera~

A acentuada

condt-

tão patentes

auto-estima,

bur~

o senso

code

superioridade e de efici~ncia do empresariado, a visão crescentemente crítica do Estado ag gantado, c ornpó em o discurso da clasí

se em sua escalada

política.

Sua participação

se orienta,

frequentemente,

pelo

objetivode renovar e modernizar a elite política e o estilo co~
vencional de pratIca política, visand6 atorni-los
mais ~ompatíveis com o estilo de racionalidade
ção renovadora pode ser interpretada
tendência

de reduzir

a autonomia

empresarial. Essa orientacomo correspondendo a uma

do político

(tanto dos políti-

cos profissionais quanto do Estado em si), para compatibilizar
a estrutura de poder político "aberta" com a estrutura
vigente
de poder
conformada

..

econ6mico.

s6 assim, naturalmente,

i visão empresarial

do mundo .

a sociedade pode ser

•
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