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RESUMO 

 

COMBUSTÍVEL E CAPACIDADE ESTATAL: 

Um Estudo comparativo do setor de Petróleo e Gás no Brasil e na Rússia 
 

O presente texto é multidisciplinar e se desenvolve nas áreas de Estudos Estratégicos, 

Políticas Públicas e Ciência Política.  Em um contexto de globalização, que exerce pressão 

sobre a ação do Estado, cada país buscou diferentes alternativas para conservar sua 

capacidade estatal, dentre as quais figura a montagem de sistemas de representação de 

interesses corporativistas. Contudo, não há estudos que se debrucem particularmente sobre a 

análise dessas estruturas comparativamente no Brasil e na Rússia, ambos países que buscaram 

modelos alternativos de desenvolvimento nos anos 2000. Ainda, não há considerações 

extraeconômicas sobre as potencialidades do corporativismo para setores considerados 

estratégicos. Tendo-se em vista esta lacuna, este trabalho busca testar a hipótese de 

causalidade entre estruturas corporativistas e o aumento de capacidade estatal no setor de 

Petróleo e Gás a partir das experiências brasileira e russa. Foi adotado o método process 

tracing, de modo a levantar evidências para testar a causalidade ao longo do tempo 

delimitado, e de avaliação de políticas públicas, de modo a inferir a capacidade estatal em 

cada caso ao longo do tempo. Resultados apontam para a invalidação da hipótese, visto que, 

apesar de coincidirem os períodos de maior corporativismo e maior capacidade estatal no 

setor, os elementos do mecanismo de explicação desta causalidade são demasiado frágeis e 

indiretos, sobretudo no caso brasileiro, de modo que a capacidade estatal não parece resultar 

do corporativismo em si. Concluo que estruturas corporativistas seguem sendo um recurso 

possível para o aumento da capacidade estatal, mas a sua construção depende sobretudo da 

autonomia do Estado frente aos grupos empresariais. No caso russo, em particular, houve uma 

convergência de interesses em torno do setor de P&G por parte do Estado e dos empresários, 

e as particularidades geográficas e políticas do país permitiram a sua instrumentalização 

mesmo para alcançar objetivos estratégicos no setor. 

Palavras-chave: Corporativismo; Capacidade Estatal; Petróleo e Gás; Políticas Públicas. 
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ABSTRACT 

 

FUEL AND STATE CAPACITY: 

A Comparative Study on the Oil and Gas Sector in Brazil and in Russia 
 

This text is multidisciplinary and is developed in the fields of Strategic Studies, Public 

Policies and Institutional Studies. In a context of globalization, which adds pressure on the 

action of the State, each country sought different alternatives to preserve its state capacity, 

among which is the establishment of systems for representing corporate interests. However, 

there are no studies that focus particularly on the analysis of these structures comparatively in 

Brazil and Russia, both countries that sought alternative models of development in the 2000s. 

Moreover, there are no extra-economical considerations on the potential of corporatism for 

sectors considered strategic. In view of this gap, this paper seeks to test the hypothesis of 

causality between corporatist structures and the increase of state capacity in the Oil and Gas 

sector in the Brazilian and Russian experiences. The method called process tracing was 

adopted in order to raise evidence to test this causality over the defined time, as well as the 

method of evaluation of public policies, in order to infer state capacity in each case over time. 

Results indicate the invalidation of the hypothesis, since, although the periods of greater 

corporatism and greater state capacity in the sector coincide, the elements of the mechanism 

for explaining this causality are too fragile and indirect, especially in the Brazilian case. 

Therefore, the increased capacity does not seem to result from corporatism itself. I conclude 

that corporatist structures continue to be a possible resource for increasing state capacity, but 

their construction depends mainly on the state's autonomy vis-à-vis business groups. In the 

Russian case, in particular, there was a convergence of interests around the P&G sector on the 

part of the State and businessmen, and the country's geographic and political peculiarities 

allowed its instrumentalization even to achieve strategic objectives in the sector. 

Keywords: Corporatism; State Capacity; Oil and Gas; Public Policy.  
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INTRODUÇÃO 

Em um contexto de globalização, fortaleceram-se teses que prediziam e enfatizavam 

as novas limitações que se impõem aos Estados, que, em teoria, não conseguiriam resistir à 

pressão inexorável para reduzir sua dimensão e seu escopo na gestão dos assuntos públicos. 

Este processo impactaria necessariamente sua capacidade autônoma de consecução de 

objetivos estratégicos, uma vez que esferas tradicionalmente atreladas ao interesse da defesa 

nacional, como o desenvolvimento econômico e tecnológico – e os desdobramentos 

geopolíticos deste –, neste novo paradigma, migrariam progressivamente do âmbito público 

para o privado, e deixariam de sofrer ingerências por parte do direcionamento estatal. 

Contudo, estruturas de representação de interesse de matriz corporativista se revelaram 

uma alternativa ao modelo descrito acima, de concepção pluralista e liberal. Essa alternativa 

se traduz, como será explorado futuramente, na tentativa de racionalização da representação 

de interesses inerentemente conflitantes entre classes e na coordenação destas pelo poder 

estatal, através de sua burocracia, em torno de um projeto comum.  

Ainda que projetos de natureza corporativista possam adquirir uma escala nacional, 

suas configurações podem se produzir de forma ainda mais clara em setores que 

destacadamente figuram entre as áreas sensíveis à defesa nacional, como é o caso do setor de 

combustíveis. Portanto, de forma a explorar a alternativa corporativista de efetiva manutenção 

da capacidade estatal, julgou-se pertinente a análise comparativa de países com diferentes 

graus de corporativismo e as consequências destes para seus respectivos setores de petróleo e 

gás (doravante P&G). 

Tal análise se torna particularmente mais interessante no contexto atual de 

restruturação do mercado global do setor. Se houve, nas últimas décadas do século XX, um 

domínio consolidado do mercado global de P&G pelas principais multinacionais do setor (as 

“supermajors
1
”, ou International Oil Companies – OIC’s), foi acelerado no novo milênio o 

movimento por parte de Estados periféricos de tomada de controle de suas indústrias 

petrolíferas e avanço de suas empresas nacionais pelo domínio sobre suas reservas de 

petróleo.  

                                                 
1
 O termo “supermajors” refere-se às grandes companhias de petróleo que se formam a partir do movimento de 

fusões e aquisições no setor de P&G entre o final da década de 90 e início de 2000, descrito por Yergin (2014, 

p.115) como “a maior e mais importante reconstrução da estrutura da indústria internacional de petróleo desde 

1911”. As empresas formadas derivam, em grande medida, das antigas “sete irmãs” do petróleo. São elas: BP, 

ExxonMobil, Shell, ConocoPhillips, Total e Chevron. 
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Este novo cenário confere a cada Estado diferentes possibilidades de estratégias para 

suas indústrias petrolíferas, que dependem, por um lado, das particularidades históricas e 

geopolíticas às quais está submetido o país e, por outro, das configurações de representação 

de interesse entre as lideranças políticas e econômicas em torno de seu setor de P&G. Duas 

experiências contrastantes deste processo são os casos de Brasil e Rússia, que possuem, cada, 

uma história econômica, uma realidade geopolítica e configurações internas de representação 

de interesse distintos. Não obstante, ambos passaram por alterações sensíveis em suas elites 

políticas no início dos anos 2000, em ambos os casos resultando na ascensão de projetos mais 

nacionalistas, em especial no que diz respeito à questão dos P&G – com um recrudescimento 

do paradigma liberal no caso brasileiro a partir do impeachment de Dilma Rousseff. 

Portanto, sendo os dois países relevantes para o melhor entendimento da inquietação 

proposta acima, define-se como objeto desta pesquisa o setor de P&G no Brasil e na Rússia e 

sua interação com as respectivas estruturas de poder de cada país, seguindo o tema: 

“Comparação entre Brasil e Rússia em torno do papel estratégico do setor de petróleo e gás e 

sua relação com suas respectivas estruturas de representação de interesses”.  

Tal esforço tem como justificativa o fato de que o setor de combustíveis, uma vez se 

tratando de uma das principais infraestruturas críticas das quais dependem as sociedades 

modernas, está intimamente ligado às concepções de defesa nacional destas, seja do ponto de 

vista de sua segurança energética, seja do desenvolvimento econômico (e, por vezes, da 

projeção de poder). Não por acaso, o acesso a reservas de hidrocarbonetos foi e segue sendo 

um fator de destaque entre as causas de guerras. Similarmente, as principais potências 

mantêm suas forças militares presentes nas principais regiões produtoras, com destaque ao 

Oriente Médio. Dada esta sua particularidade, consideramos pertinente o estudo de como 

diferentes estruturas de poder impactam a efetividade do setor, o que pode servir para indicar 

estratégias e limites para a atuação do Estado direcionada para ele em tempos de globalização.  

No caso particular brasileiro, espera-se que a pesquisa possa contribuir para o debate 

acerca da adequação do uso da Petrobras como instrumento do Estado brasileiro, por um lado, 

para fomentar o desenvolvimento econômico, e, por outro, para fortalecer a segurança 

energética nacional. Deseja-se, ainda, compreender as limitações impostas pela estrutura de 

poder brasileira para a efetivação de ganhos estratégicos no setor, buscando na estrutura de 

poder da Federação Russa elementos que explicam a mais clara consolidação destes ganhos. 

A abrangência deste estudo está delimitada como um estudo da configuração das 

elites brasileiras e russas de 1990 a 2018 e as suas interações com o setor de petróleo e gás. O 
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recorte temporal é definido buscando-se compreender as mudanças nas elites dos dois países 

na década de 2000, com a chegada de Vladimir Putin e Luiz Inácio Lula da Silva ao poder. A 

delimitação se estende até o fim do mandato de Michel Temer, no Brasil, em 2018, de modo a 

apontar para tendências futuras oriundas de mudanças no paradigma socioeconômico do país 

iniciadas a partir do processo de impeachment da presidente Dilma, em 2016.  

Abordaremos o problema de pesquisa buscando verificar se existe nexo causal entre as 

seguintes variáveis: Como variável independente (VI) figuram “estruturas de poder 

corporativistas”. Há de se analisar em que medida configurações corporativistas de 

representação de interesse influem na variável dependente (VD). Esta, por sua vez, será 

definida como “capacidade estatal de fortalecimento do desenvolvimento econômico e do 

potencial geopolítico”, de modo que cada um destes elementos compõe um aspecto da VD 

(VD1 e VD2). Na efetivação desta causalidade acreditamos atuarem algumas variáveis 

intervenientes: “a convergência em torno de um projeto nacional” (a), que por sua vez resulta 

no “auxílio do Estado às companhias e aos trabalhadores em um modelo de bem-estar social” 

(b) e, “a aderência, por sua vez, das empresas aos objetivos geopolíticos do Estado” (c). 

Como resultado, a hipótese causal a ser confirmada ou refutada ao final da dissertação 

proposta é que “Estruturas corporativistas de representação de interesses no setor de P&G 

estão ligadas a maior capacidade estatal na obtenção de desenvolvimento econômico e de 

potencial geopolítico. Obtém-se daí a seguinte esquematização: 

Gráfico 1 – Esquema de Variáveis: 

 
                 Fonte: Elaboração do Autor. 



 

 

16 

 

A partir deste tema, o objetivo geral desta dissertação é verificar se há relação causal 

entre estruturas de poder corporativistas e capacidade estatal de obtenção de desenvolvimento 

econômico e fortalecimento de potencial geopolítico no setor de petróleo e gás. Com este fim, 

foi decidido estabelecer três objetivos específicos: (1) Tecer considerações teóricas em torno 

do fenômeno do corporativismo; (2) averiguar em que medida as estruturas de representação 

de interesses se aproximam ou afastam do tipo-ideal corporativista, e os efeitos econômicos e 

geopolíticos disto para os objetivos do país ligados ao setor de petróleo e gás; (3) averiguar 

como se deram os mesmos arranjos na Rússia no mesmo período. Esses objetivos norteiam a 

divisão da dissertação, de modo que cada objetivo específico corresponde a um dos capítulos 

da mesma. A estrutura final, portanto, consiste na seguinte divisão: 

 

CAPÍTULO I - As Elites, o Corporativismo e a Burocracia 

CAPÍTULO II -  Brasil: O Corporativismo Inacabado 

CAPÍTULO III – Rússia: Do Pluralismo Caótico ao Corporativismo de Estado  

 

Materiais e Métodos 

O tipo de pesquisa que se propõe é, a princípio, um estudo comparativo de caso de n 

= 2, contemplando Brasil e Rússia. Contudo, tendo-se em vista as mudanças nas elites 

dominantes em ambos os países a partir da década de 2000, e a nova mudança em anos mais 

recentes – desta vez apenas no Brasil – propõe-se, de fato, uma amostragem de n = 5, de 

modo a observar em maior detalhe as rupturas e continuidades entre (1) os governos de 

Fernando Henrique, (2) os de Lula e Dilma Rousseff e (3) Michel Temer, por parte do Brasil; 

e os governos de (4) Yeltsin e (5) Putin-Medvedev, por parte da Rússia.  

A escolha de um estudo de caso small n se justifica pela intenção de realizar um 

esforço descritivo suficientemente abrangente, o que seria inviável com uma amostragem 

maior. Por outro lado, a delimitação envolvendo todos os cinco governos, e não apenas 

aqueles que apresentaram algum teor mais fortemente corporativistas, dá-se porque, sem uma 

análise longitudinal, envolvendo diferentes governos, não seria possível verificar as mudanças 

efetivas que as transformações na estrutura de representação de interesses causaram. 

A abordagem será simultaneamente causal e descritiva. Entende-se aqui que o 

desenvolvimento de uma hipótese causal é complementar à descrição profunda de um 

fenômeno, e não concorrente a esta (KING et. al. 1994). Portanto, pretende-se seguir a 

recomendação de Alexander George (1985), de um método de “comparação estruturada e 
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focada”, que se baseia na coleta sistemática da mesma informação (mesmas variáveis) entre 

unidades cuidadosamente selecionadas, neste caso, Brasil e Rússia.  

Contudo, há de se levar em consideração que cada país tem suas particularidades, 

incluindo uma história econômica e um contexto geopolítico próprios e mesmo realidades 

absolutamente diferentes no que tange às suas indústrias de P&G, sendo a Rússia uma 

exportadora líquida de combustível, enquanto o Brasil apenas na década de 2000 declarou sua 

autossuficiência, que é duvidosa em análise mais profunda. Sabendo que estas 

particularidades impactam diretamente a formulação dos objetivos estratégicos, a análise da 

variável dependente (capacidade estatal) será baseada na avaliação das políticas públicas 

adotadas para o setor em diferentes períodos, de modo a verificar se períodos mais próximos a 

moldes corporativistas apresentaram, também, maior consecução dos objetivos das políticas 

aplicadas. Para tal foi selecionado o modelo de relevância de Vedung (2013), baseada na 

obtenção dos objetivos definidos pelos atos normativos das políticas avaliadas, a partir da 

relevância dos resultados em relação a aqueles que eram pretendidos. 

Dada a natureza explicativa e descritiva da pesquisa proposta, será lançado mão do 

process tracing. Este é um instrumento de análise qualitativa para o delineamento de 

inferências causais e descritivas a partir da observação extensiva de fenômenos de modo a 

encontrar evidências e diagnósticos. As inferências devem ser realizadas a partir da 

observação de fenômenos ao longo do tempo, de modo a estabelecer as relações causais entre 

eles e localizar as relações que corroboram ou vão contra a hipótese estabelecida. 

 Para entender este método, é preciso observar o espaço entre as variáveis independente 

e a dependente como uma caixa preta, que precisa ser aberta. Dentro da caixa preta estão os 

eventos que levam à formação da causalidade buscada, e estes eventos se correlacionam em 

uma série de hipóteses lógicas, que se sobrepõem, explicando o que ocorre entre a variável 

independente e a dependente. 

 

Input                                                                               Outcome 

 

                

                  VI + VC                                                                              VD 

                Fonte: Elaboração do autor. 

  

 

Caixa Preta 
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Essas hipóteses subsequentes, ou partes, precisam ser confirmadas ou invalidadas. 

Para tal, os eventos e relações causais são submetidos a testes, que confirmam ou não as 

hipóteses propostas. Tais testes podem ser classificados em 4: (1) straw in the Wind, que não 

confirma nem elimina a hipótese, porém a fortalece ou enfraquece; (2) hoop, que apenas 

fortalece a hipótese (não a confirma) caso ela passe no teste, porém caso a mesma não passe, 

ela é eliminada; (3) smoking gun, que confirma a hipótese, caso passe neste teste, porém do 

contrário não a elimina; (4) doubly decisive, que confirma a hipótese, caso esta passe o teste, 

mas a elimina em caso contrário. Segue uma ilustração gráfica destes quatro testes: 

 

Tabela 1 – Modelo de Testes para o Process Tracing 

 
 

Vejamos a seguir as hipóteses escolhidas e os testes para validá-las ou não: 
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 Tabela 2 – Testes Aplicados no Process Tracing 

Os Governos Brasileiros da Década de 90 Foram Pouco Corporativistas 

Os Governos Yeltsin Foram Pouco Corporativistas (1991-1999) 

Os Governos Lula e Dilma Foram Corporativistas (2003 - 2015) 

O Governo Temer Foi Pouco Corporativista (2015-2018) 

Os Governos Putin-Medvedev Foram Corporativistas (2000 - ?) 

Os Governos Corporativistas Tiveram Maior Capacidade Estatal 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

A partir da coleta de dados, serão buscadas evidências que corroborem ou 

enfraqueçam cada parte acima. A coleta será realizada a partir de documentos primários e 

secundários. Os documentos primários serão compostos por (1) dados provenientes dos 

relatórios estatísticos anuais da Agência Nacional do Petróleo; (2) compilados de dados 

publicados pela agência russa de estatística, a Goskomstat; (3) dados da plataforma de dados 

referentes à energia, Enerdata; (4) atos normativos e legislação no Brasil e na Rússia que 

regulam as relações trabalhistas, o setor de petróleo, as organizações sindicais e outros 

elementos pertinentes ao nosso estudo. De modo a proceder com a maior consistência 

possível, no caso russo foi dada preferência, sempre que possível, ao uso de documentos 

secundários escritos por autores nativos, em língua russa, entendendo que uma maior 

mesclagem ajuda a dirimir efeitos de análises enviesadas pela predominância de perspectivas 

externas e estranhas àquelas de pesquisadores do país eslavo. 
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CAPÍTULO I  

AS ELITES, O CORPORATIVISMO E A BUROCRACIA 

A pretensão de se averiguar a causalidade entre corporativismo e obtenção de 

objetivos estratégicos no setor de P&G pressupõe verificar se estruturas corporativistas podem 

figurar como alternativa ao modelo liberal que atingiu status de paradigma econômico nas 

últimas décadas. Antes da observação empírica dos casos selecionados, este capítulo introduz 

o arcabouço teórico que fundamenta o mecanismo explicativo da possível relação causal entre 

as variáveis propostas. Neste sentido, busca-se, nele, delimitar o que entendemos por 

corporativismo, conceito que pressupõe, em si mesmo, disposições teóricas específicas acerca 

da natureza e do funcionamento do Estado, que, por sua vez, entram em conflito com 

abordagens teóricas ortodoxas no que diz respeito à economia e às políticas públicas.  

Desta forma, o capítulo está dividido em 3 seções: primeiro serão apresentados os 

aspectos gerais, teóricos e histórico-empíricos, bem como pontos vulneráveis, do paradigma 

econômico contemporâneo, que transborda da esfera econômica e afeta o próprio 

entendimento do papel do Estado (consequentemente afetando suas perspectivas 

geopolíticas). Em seguida, realizaremos uma contextualização teórica de diferentes teorias do 

Estado, de modo a alcançar terreno algo consensual acerca da natureza e do comportamento 

do Estado moderno, de sua burocracia e das relações Estado-sociedade. Finalmente, 

exploraremos, entre as possíveis configurações de representação de interesse em meio a tais 

relações, a definição e a teoria em torno das estruturas corporativistas, como estas são 

afetadas pela globalização e possíveis adaptações. 

 

1.1 – A Globalização e o Debate sobre o Papel do Estado 

O último quarto do século XX foi marcado pelo fim da hegemonia do modelo 

econômico de matriz keynesiana, de forte intervencionismo estatal, que foi erigido nas três 

décadas seguintes à Segunda Guerra, cujo sucesso do ponto de vista do desenvolvimento 

econômico levou ao nome de “os trinta gloriosos”. Os choques do petróleo aceleraram a 

inflação do sistema produtivo internacional, os países importadores de combustível passaram 

a sofrer com a recessão, e, como resultado, formou-se uma nova liderança liberal, simbolizada 

pela ascensão de Margaret Thatcher no Reino Unido em 1979 (mesmo ano em que Paul 

Volcker é nomeado à condução do FED), e pela eleição de Ronald Reagan à presidência 

estadunidense no ano seguinte (LE CACHEUX, 2010). 
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Apesar da clara importância do aumento dos preços do petróleo na sua composição, o 

diagnóstico da crise proposto por essa revigorada liderança política liberal enfatizava o 

excessivo gasto dos Estados como seu principal motor. Por conta disso, centralizaram suas 

propostas de política econômica em medidas que visavam aumentar o controle sobre e o 

equilíbrio das contas públicas, com especial atenção ao combate à inflação. 

Inicia-se, portanto, uma campanha a favor da abertura comercial (que já vinha 

ocorrendo, no âmbito multilateral, a partir das rodadas de negociação do GATT) e, sobretudo, 

da desregulamentação financeira. Em convergência com este último objetivo deram-se ainda 

três evoluções favoráveis à sua materialização: o aumento de liquidez global derivada da 

reciclagem pelos bancos estadunidenses dos “petrodólares”; a desregulamentação financeira, 

favorecida pelo desenvolvimento das tecnologias da informação e praticada por países 

desenvolvidos como forma de financiar sua crescente dívida pública (uma vez que já não 

estavam inclinados a monetizá-la); e o fim da URSS e a transição de seus antigos países 

membros para a economia de mercado, de modo que a privatização em larga escala de ativos 

intensificou o volume suplementar de transações nos mercados financeiros (LE CACHEUX, 

2010). 

Como resultado, foi consolidado o fenômeno conhecido como “globalização”, do qual 

Michalet (2004) destaca as dimensões da intensificação de trocas comerciais de bens e 

serviços, da fragmentação crescente da produção global e da livre circulação de fluxos de 

capitais financeiros, convergindo para a formação de um único mercado financeiro global. 

Esse processo acarreta transformações que restringem sensivelmente a formulação de política 

econômica. Contudo, a análise mais criteriosa e cuidadosa permite que se percebam os 

exageros em torno da abrangência dessas restrições. 

A liberalização e desregulamentação das transações financeiras puseram fim ao 

controle estatal sobre os sistemas bancários e circuitos de financiamento que haviam dado, até 

então, poder considerável aos Estados na orientação da atividade econômica e no 

financiamento de seus próprios déficits. A partir desta flexibilização, não seria mais possível 

um controle rígido das taxas de juros e dos canais de financiamento das economias nacionais 

(LE CACHEUX, 2010). A política de ampliação dos déficits para financiar os esforços 

militares de Reagan contra a URSS, que acarretaram déficits gêmeos (fiscal e comercial), 

exerceram, ainda, papel importante no fortalecimento da globalização financeira, ao dotar os 

agentes privados no mercado global de títulos de grande liquidez e de reserva universal 

(BELLUZZO, 2005).  
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Outro aspecto da globalização, a intensificação da abertura comercial com a criação da 

OMC e as reduções tarifárias em nível regional e multilateral levariam as empresas nacionais, 

uma vez expostas à competição externa, a se adequarem, tornando-se mais competitivas e 

alocando melhor seus recursos, ou a sucumbirem à competição externa. Ainda, a redução das 

barreiras ao capital e ao comércio levaria os governos a competirem entre si pelos 

investimentos externos. Daí se fortalece uma nova concepção liberal, inclinada a centralizar 

sua análise menos nas vantagens comparativas ricardianas e mais no fator competitividade, 

estimulado pelo livre-comércio e livre circulação de capital (CERVO, 2008).  

Estes Investimentos Externos Diretos (IED) passariam a exercer a dupla importância 

de geração interna de emprego e renda e de equilíbrio da balança de pagamentos. É 

fortalecida, então, a percepção de que o desenvolvimento viria apenas através da poupança 

externa (BRESSER-PEREIRA, 2004), o que estimularia, para além da disciplina fiscal dos 

Estados, a harmonização de condições trabalhistas e ambientais, com o desestímulo a 

mecanismos de proteção social. 

Portanto, tanto em seu aspecto comercial quanto financeiro, a globalização, segundo se 

concebia nas principais instituições da governança econômica mundial, desempenharia um 

papel pedagógico sobre os Estados individualmente. Uma forma de institucionalização da 

disciplina de mercado foi, ainda, a consolidação de agências de rating, que constantemente 

avaliam se as recomendações de mercado estão sendo seguidas por cada Estado ou 

companhia. Nesta lógica, os Estados teriam se tornado virtualmente impotentes para a tomada 

de decisões reais em suas políticas públicas, uma vez que os mercados transnacionais e 

grandes corporações, livres para deslocar seu capital livremente, forçariam os governos a 

adotarem regimes fiscais, monetários e de assistência social similares (WEISS, 1997).  

Este poder adquirido pelo capital transnacional possibilita, em análises 

contemporâneas, elevá-los à posição de atores importantes no sistema internacional. Entre os 

exemplos de tais abordagens figura a teoria desenvolvida por Marcelo Gullo (2018), que 

divide os agentes do sistema internacional entre unidades políticas com e sem assentamento 

territorial (respectivamente, UPCAT e UPSAT). A oligarquia financeira internacional, a 

UPSAT de maior relevância, teria desenvolvido sua potência a tal ponto que se torna capaz de 

subordinar não apenas nações fracas, mas também as principais potências do sistema, através 

da cooptação ideológica de sua classe dirigente para que esta defina as políticas de Estado a 

partir não dos interesses políticos coletivos, mas sim dos interesses do próprio capital 

transnacional. 
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Talvez o evento mais ilustrativo de como se condensam todos estes aspectos da 

globalização como percebida pelas principais instituições da economia global seja a 

publicação de John Williamson (1990), que verificou em 1989 a existência de um “consenso” 

entre as principais autoridades econômicas mundiais (situadas em Washington) acerca das 

reformas econômicas desejáveis então para a América Latina, o que posteriormente foi 

ampliado para os demais países em desenvolvimento e em transição para o capitalismo. 

Tais reformas versavam sobre o papel das privatizações como meio de reduzir a 

ineficiência estatal, estímulos à desregulamentação e ao livre-comércio como forma de 

aumentar a competitividade da economia; e o combate à inflação e equilíbrio das contas 

públicas como forma de atrair capital externo para país. Nessa perspectiva, o Estado seria 

desmunido de instrumentos relevantes de intervenção macroeconômica (empresas estatais, 

barreiras protecionistas e déficits fiscais), e estaria constantemente condicionado e avaliado 

pelo capital transnacional
2
. 

Nesta onda de abordagens teóricas, que acabaram sendo reconhecidas na bibliografia 

como “neoliberais”, o enfraquecimento do Estado seria não apenas inexorável como também 

desejável. Nas palavras de Weiss (1998, p.167-168, tradução nossa
3
): 

Segundo a nova ortodoxia, estamos entrando em uma nova fase da história 

mundial, na qual fluxos transfronteiriços de bens e serviços, investimentos, 

finanças e tecnologia estão criando um mercado global integrado onde a lei 

do preço único prevalecerá. O que estamos testemunhando, dizem os 

defensores do globalismo, é nada menos que a falência do Estado-nação 

como um ator de poder, o fim dos “capitalismos nacionais” com seus 

característicos sistemas de bem-estar social e políticas industriais, e 

ultimamente uma convergência em escala global para um tipo de sistema 

econômico: o capitalismo de livre-mercado ao estilo anglo-americano. 

                                                 
2
 A formação de um novo consenso em torno da política econômica nas últimas décadas do século passado 

representou uma inflexão completa em relação ao paradigma keynesiano. Foi fortalecida a noção de que Estados 

dependem da arrecadação para realizar gastos da mesma forma que as famílias. Em contrapartida, nas décadas de 

hegemonia keynesiana, a noção de que o gasto público era inerentemente negativo e que haveria um limite para a 

capacidade prática de despesa do Estado simplesmente não existia. Havia um outro consenso, comum a 

economistas como Lerner (1943, 1947) e (ironicamente) Friedman (1948), segundo o qual a dimensão do limite 

imposto ao déficit público seguiria dois princípios: a obtenção do pleno emprego e da taxa de juros desejada para 

a economia. O endividamento servia, portanto, como mais um instrumento de política econômica realizado por 

Estados soberanos que sempre teriam a capacidade de gerar mais moeda, independentemente da arrecadação 

(WRAY, 2015). 
3
 According to the new orthodoxy, we are now entering a new phase in world history, in which cross-border 

flows in goods and services, investment, finance and technology are creating a seamless world market where the 

law of one price will prevail. What we are witnessing, say the proponents of globalism, is no less the demise of 

the nation-state as a power actor, the end of ‘national capitalisms’ with their characteristic welfare systems and 

industrial policies, and ultimately world-wide convergence on one kind of economic system: Anglo-American 

style free market capitalism. 
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Soma-se a isto que a perda de suas atribuições não estaria limitada apenas à condução 

da política econômica. Evans (1998) identifica em tais abordagens um aspecto “neo-

utilitarista”, uma vez que partem da premissa de que todas as instituições e, em última 

instância, o próprio Estado, poderiam ser entendidas como o somatório do auto-interesse 

individual, rentista, de seus componentes. 

Tal premissa resultaria invariavelmente na fatal ineficiência da burocracia, uma vez 

que os servidores públicos, reduzidos a interesses individuais difusos, buscariam se beneficiar 

de suas posições atendendo seus interesses particulares, ainda que a grande custo para o 

Estado e para os cidadãos e empresas, demandantes de serviços. A solução lógica para este 

problema seria justamente a transferência das prerrogativas acumuladas pelo Estado para a 

sociedade, ou, mais especificamente, para o mercado. 

Desta forma, o modelo burocrático-weberiano caracterizado, segundo Fé (2003), por 

sua essência racional-legal, centrada sobre a impessoalidade das regras, procedimentos e 

nomeações, a especialização do servidor, com funções bem delimitadas, e uma forte 

hierarquização foi passando a ser fortemente criticado pela sua ineficiência. Em seu lugar, 

ganhou força, a partir da experiência de Thatcher, na Inglaterra, um modelo de administração 

pública mais gerencial, que introduz a noção de produtividade dentro do funcionalismo 

público, que seria buscada através da redução do volume e do escopo da burocracia, 

concedendo-lhe, ainda, maior flexibilidade (CUNHA, 2018a).  

Este paradigma mantém alguns aspectos da burocracia tradicional, como o 

insulamento burocrático
4
, mas restringe a hierarquia, substituindo relações hierárquicas por 

relações por contratos, e a atuação do burocrata deixa de ser orientada por processos (a 

garantia do trâmite dos procedimentos por regras específicas) e passa a ser orientada por 

resultados (CUNHA, 2018a). Uma instituição de destaque desse novo modelo passa a ser a 

agência reguladora, que cumpriria o papel de regular o setor privado nas esferas que o Estado 

passou a lhe transferir. Essas agências seriam altamente insuladas, com um corpo técnico 

altamente especializado, e baixa interação com os atores sociais
5
. 

                                                 
4
 Segundo Bresser-Pereira (1997), o insulamento burocrático seria uma estratégia das elites para superar a arena 

controlada pelos partidos, podendo ser uma ação deliberada de proteção de uma elite técno-burocrática. Este 

conceito, central ao modelo weberiano, diz respeito à capacitação técnica de um órgão burocrático, e a sua baixa 

interrelação com atores sociais. Portanto, maximiza a separação entre os ambientes da formulação (política) e da 

implementação (burocracia) de políticas públicas.  
5
 Essas instituições desenvolvem, ainda, um caráter híbrido, uma vez que concentram funções executivas, 

legislativas e judiciárias em sua esfera de atuação, configurando um “quarto poder”, ou um “mini” Estado dentro 

do Estado (CUNHA, 2018b). 
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Com o contexto geopolítico do fim dos anos 80 derivado da crise da URSS, é 

fortalecida a tese de Fukuyama (1989), que generaliza a base das abordagens neoliberais para 

além da esfera econômica e administrativa, alcançando as relações internacionais. O autor 

partia de uma perspectiva hegeliana para propor que a democracia liberal havia sobrepujado 

seus adversários no século XX (marxismo e fascismo) no campo das ideias como conceito 

organizacional. Desta forma, haveria uma convergência global em direção ao modelo 

vencedor, resultando no “fortalecimento de uma natureza de mercado comum nas relações 

internacionais” (FUKUYAMA, 1989 p. 17, tradução nossa
6
).  

O arcabouço teórico descrito até este ponto reflete o fenômeno que Linda Weiss 

(1998) definiu como “state denial”, ou seja, a “proliferação de teses que predizem a 

diminuição ou deslocamento dos Estados como atores de poder nas arenas doméstica e 

internacional” (WEISS, 1998, p. 3, tradução nossa
7
). Contudo, para a autora, semelhante 

abordagem analítica do funcionamento dos mercados e do Estado seria um “mito”, 

desconectado da realidade ao superestimar a inovação dos fluxos transnacionais, ao ignorar a 

variedade e a adaptabilidade das capacidades do Estado e ao superestimar o aspecto global 

deste fenômeno, no que a autora via a manutenção de sua natureza internacional (WEISS, 

1997, 1998). 

Se do ponto de vista geopolítico a harmonização do sistema internacional que se 

esperava com o fim da bipolaridade não se concretizou (o que ficou claro com a intervenção 

estadunidense no Iraque, e a crescente polarização entre o país norteamericano, China e 

Rússia), o processo de globalização também não impediu a formação de modelos alternativos 

de desenvolvimento. Enquanto a postura agressiva de exportações e investimentos 

coordenados pelo Estado chinês protege o país contra ataques especulativos e lhe dá larga 

margem para suas políticas monetária e cambial
8
, a postura da Rússia de restrição à 

participação de capital estrangeiro em empreendimentos estratégicos e a impulsão de campeãs 

nacionais (estratégia que também foi seguida no Brasil) figuram como mecanismos de 

resistência à dependência de investimentos externos como mecanismo de desenvolvimento.  

Weiss argumenta que mesmo o papel dos IED’s foi superestimado, na medida em que 

grande parte destes não é voltada à criação de indústrias e emprego (ou seja, investimentos do 

                                                 
6
 the growing "Common Marketization" of international relations. 

7
 State denial thus refers to the proliferation of theses which portend the diminution or displacement of states as 

power actors in the domestic and international arenas. 
8
 Isto ocorre porque o grande volume de exportações realizadas pela China lhe concede um volume tal de 

reservas internacionais que o capital financeiro transnacional simplesmente não consegue empreender um ataque 

especulativo (WRAY, 2015). 
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tipo “greenfield”, mas simplesmente a aquisição de controle acionário
9
. Este argumento era 

sólido até o momento no qual a autora escreve seu livro. Contudo, ele perde força nos anos 

2000, que viram uma mudança dessa tendência, com a redução percentual das Fusões e 

Aquisições (F&A, ou “brownfield”) na composição dos IED’s, que voltaram a subir na 

segunda metade da última década: 

 

Gráfico 2 – IED’s e F&A Globais (BI. U$) 

 
Fonte: World Bank; UNCTAD. Elaboração do autor. 

 

Ainda assim, apesar da formação crescente de cadeias de valor fragmentadas 

globalmente, não se pode ignorar que o desenvolvimento econômico segue sendo organizado 

sobre bases nacionais. Isso porque em todos os indicadores relevantes, como os principais 

ativos, a propriedade, a gerência, a geração de emprego (sobretudo de alta qualificação) e 

investimentos em P&D, a importância da base doméstica segue inescapável (WEISS, 1998). 

No apêndice IV, por exemplo, fica visível a importância secundária dos investimentos 

externos para o crescimento, visto que representaram, em seu ápice, apenas 5% do PIB 

mundial. 

O gráfico 6 ainda indica que a distribuição setorial desses investimentos tende a não 

ser uma grande alavanca de desenvolvimento. A partir dos anos 2000, quando se verifica um 

aumento de investimentos externos greenfield, a porcentagem de investimentos em 

                                                 
9
 Em pesquisa conduzida em 2002, que recebeu 643 respostas a questionários enviados a 3000 companhias, 

incluindo as 100 principais companhias multinacionais, constatou-se que 42% dos respondentes indicaram 

fusões e aquisições como o modelo de suas atividades de IED (THE WORLD BANK GROUP/MIGA, 2002) 
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manufaturas se mantém constante, com pouco menos de 50% do total, enquanto os 

investimentos no setor primário se retraem, com uma tendência de direcionamento dos 

investimentos ao setor de serviços, que tem menor impacto em geração de desenvolvimento 

econômico: 

 

Gráfico 3  – Composição dos IED’s Globais – 2003-2019 - % 

 
Fonte: World Bank, UNCTAD. Elaboração do autor. 

 

As sucessivas crises financeiras de reflexos globais desde a década de 90 (dentre as 

quais a que teve impactos mais duradouros foi a de 2008) fornecem, ainda, evidências a favor 

do nosso argumento. Isto porque deixam claro, por um lado, a insustentabilidade do modelo 

de desregulamentação do capital financeiro, e por outro, o papel central do Estado na 

mitigação dos impactos econômicos dessas crises, tendo em vista a ação imediata Do Banco 

Central Europeu, seguido pelo americano e o inglês, em 2008, de inundarem os mercados de 

liquidez, criarem mecanismos de apoio, reduzirem as taxas de juros e comprarem títulos de 

agentes privados quando estes não encontravam mais compradores (BRAGA, 2009). Todas 

estas foram ações necessárias para salvar o sistema financeiro de uma crise criada pela própria 

ação do mercado.   

No que se refere às relações Estado-sociedade, Evans (1998) indica que interpretações 

neo-utilitaristas são, simultaneamente, cínicas, ao negar a importância prática do “espírito 

público”, e utópicas, ao considerar que a transferência das prerrogativas estatais ao Estado 

seria uma solução fácil e eficiente para gerar desenvolvimento. Partindo da observação 

empírica, os padrões e modelos baseados no “homo economicus” (PARETO, 2014) – 
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abstração neoclássica das ações puramente racionais e econômicas tomadas pelo ser humano 

– simplesmente não existem, uma vez que relações sociais precederam os mercados como 

forma de circulação de bens
10

 (EVANS, 1998). 

Portanto, abordagens neo-utilitaristas pecam ao descrever os agentes tanto do mercado 

quanto da burocracia como essencialmente racionais e maximizadores de ganhos, pois esta 

interpretação desconsidera que “as atividades comerciais sustentáveis a longo prazo requerem 

uma confiança densa e profundamente desenvolvida, além de formas de compreensão 

culturalmente compartilhadas” (EVANS, 1998, p. 59). Finalmente, há um descolamento 

lógico entre a teoria e as recomendações práticas dessas abordagens, o que tornou evidente 

um “paradoxo ortodoxo”: a redução do escopo do Estado era direcionada a evitar que este se 

tornasse um paraíso rentista e clientelista, contudo, as transformações necessárias neste 

processo seriam realizadas justamente por políticos e funcionários descritos como auto-

interessados, que buscariam por natureza a maximização de seus interesses individuais acima 

de tudo. 

Ainda, a formatação da burocracia puramente a partir de um corpo técnico distante da 

esfera política e sem nenhuma interação com os atores sociais, como se propõe no modelo 

gerencial de administração pública, pode potencialmente criar um viés ao especialista que 

ignorar reivindicações de diferentes grupos sociais (CUNHA, 2018b) e, logo, descola-o da 

realidade. Esse viés pode ainda acarretar a captura do corpo técnico por grupos sociais 

específicos, e o enfraquecimento da hierarquia pode causar deficiências em coesão e 

coordenação. 

Desta forma, uma vez descritas as inconsistências teóricas das abordagens que vieram 

a se tornar a ortodoxia econômica e administrativa, nos resta examinar alternativas mais 

viáveis que descrevam a real dimensão das limitações contemporâneas para a atuação dos 

Estados e, ao mesmo tempo, descrevam de que forma é possível maximizar a capacidade 

estatal no contexto de globalização. Neste sentido, para fins deste estudo, a capacidade estatal 

será entendida a partir dos três indicadores apontados por Weiss (1998, p. 26, tradução nossa) 

como aquelas que a bibliografia indica para testar a força de um Estado. São eles:  

a habilidade de formular objetivos de políticas públicas e desenvolver 

estratégias para a sua implementação independentemente de pressões 

sociais; a habilidade de alterar o comportamento de grupos domésticos 

                                                 
10

 A partir da perspectiva histórica, a observação empírica demonstra que, em sociedades anteriores à produção 

de excedente, a circulação de bens e serviços era baseada em favores e obrigações em seu interior cujo vínculo 

era determinado pelo afeto (HARARI, 2017). Ainda, em sociedades modernas, grande parte, ou mesmo a maior 

parte da atividade econômica ocorre fora dos mercados, como a circulação de bens e serviços no ambiente 

familiar (WRAY, 2015; DELPHY, 2003). 
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importantes de modo a aprofundar suas políticas; e a habilidade de 

reestruturar o ambiente doméstico [...] em busca de seus objetivos.  

 

Partindo-se dessas bases, fica claro que a força de um Estado não está imediatamente 

ligada com o seu tamanho ou suas ramificações na sociedade. De fato, Estados de países do 

sul global permaneceram fracos, embora reforcem sua presença em todas as camadas e esferas 

da sociedade, porque fragmentos sociais difusos permanecem fortes e autônomos frente ao 

Estado (EVANS, 1998). 

Cabe ressaltar que Weiss, partindo de seu objeto de pesquisa, está pensando na 

capacidade estatal na esfera econômica. Contudo, uma vez que o estudo proposto não diz 

respeito a um setor qualquer da economia, mas sim ao de P&G, que desempenha funções 

simultaneamente ligadas ao desenvolvimento econômico e ao potencial geopolítico, é preciso 

partir de um entendimento mais amplo das capacidades do Estado, incluindo a habilidade de 

alcançar objetivos geopolíticos projetados por ele. Isto deixa inalterada a hipótese da escola 

institucionalista, da qual Weiss faz parte, de que a capacidade transformativa do Estado 

depende principalmente da natureza de conexões domésticas entre a burocracia e o setor 

industrial (WEISS, 1998). 

É neste sentido que buscamos avaliar de que forma estruturas de representação de 

interesse corporativistas se relacionam com a capacidade estatal, tal como explorada acima, 

nas esferas do desenvolvimento econômico e potencial geopolítico, verificando como, em tais 

estruturas, as conexões entre sociedade e burocracia impactam a eficácia das políticas 

públicas. Para isto, contudo, será preciso entender como ambas as partes se organizam em 

uma instituição complexa como o Estado. 

 

1.2 – As Elites, a Burocracia e o Estado 

Uma vez o nosso objeto tratando das dinâmicas internas das relações Estado-sociedade 

e da efetividade das políticas públicas na obtenção de objetivos definidos pela elite política, 

um questionamento se torna pertinente: como são definidos tais objetivos, e a quais interesses 

eles servem? Qual é o grau de autonomia e dependência da burocracia frente à sociedade? E 

frente ao próprio poder político? A resposta para tais perguntas pode variar à medida que a 

própria natureza do Estado é entendida de formas diferentes. De todo modo, é possível 

verificar uma convergência entre diferentes teorias, o que fortalece a perspectiva explicativa 

de abordagens corporativistas. 
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1.2.1 – A Convergência entre Teorias do Estado 

O Estado, na definição clássica de Weber (1993, p. 62), é entendido como 

um agrupamento de dominação que apresenta caráter institucional e que 

procurou (com êxito) monopolizar, nos limites de um território, a violência 

física legítima como instrumento de domínio e que, tendo esse objetivo, 

reuniu nas mãos dos dirigentes os meios materiais de gestão. 

Tal definição abre possibilidade para diferentes interpretações em torno dos 

condutores da tomada de decisões destes mesmos dirigentes. Pode-se dizer que as três 

correntes mais consolidadas na nossa área de estudos para explicar como esse processo se dá 

são o elitismo, o pluralismo e o marxismo. 

 

1.2.1.1 – O elitismo clássico 

A teoria das elites, primeiramente, parte do princípio de que em toda sociedade, 

necessariamente, existe sempre uma minoria que é detentora do poder, em oposição a uma 

maioria que dele se vê privada (BOBBIO, 1983a). Ainda, o elemento que conduziria à 

inexorabilidade da formação de elites e a sua dominação sobre os demais dentro do Estado 

seria, segundo Mosca (1966), a sua capacidade de organização. Nas palavras do autor, “cem 

que atuem sempre concertadamente e com inteligência, triunfarão sobre mil tomados um a um 

e que não estejam de acordo; e ao mesmo tempo, se são cem e não mil, ser-lhes-á muito mais 

fácil entender-se e agir concertadamente” (MOSCA, 1966, p. 25, tradução nossa
11

). 

Portanto, abordagens elitistas, no que se refere à sua interpretação sobre as forças 

motoras e os interesses dos Estados, tendem a enfatizar a formação da agenda pública como 

derivada da convergência de interesses no interior de um grupo homogêneo que, através de 

redes organizadas de solidariedade, conseguem facilmente se opor à massa governada, 

desorganizada, desarticulada, dispersa e heterogênea (BOBBIO, 1983a). Vale destacar que a 

elite poderia ser ainda classificada a partir de sua esfera de atuação (econômica, militar, 

ideológica, etc.), mas a teoria clássica dava especial atenção para a política. 

Este estado de coisas leva a teoria elitista a desconsiderar a existência de uma real 

alteridade substancial do poder a partir das disputas políticas no interior de sociedades  

democráticas, uma vez que a convergência no interior da “classe dirigente” em torno de seus 

interesses comuns seria mais forte do que qualquer eventual identificação com determinadas 

camadas da população. Pareto chega a propor que quem elege as elites não seria a população, 

mas a própria elite (BOTTOMORE, 1993). Não seria possível a substituição da minoria no 

                                                 
11

 Cien que actúen siempre concertadamente y con inteligencia, triunfarán sobre mil toma- dos uno a uno y que 

no estén de acuerdo; y al mismo tiempo, si son cien y no mil, les será mucho más fácil a los prirtieros entenderse 

y actuar concertadamente. 
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poder pela maioria como um todo, senão por uma nova minoria à frente dos demais, em um 

processo que se entende como circulação de elites.  

 

1.2.1.2 – O Marxismo Clássico 

A teoria marxista é igualmente dualista no que diz respeito à divisão entre governantes 

e governados. A principal diferença em relação ao elitismo clássico está na interpretação de 

que a origem da minoria nas mãos da qual se encontra o poder é definida pelas relações 

produtivas internas à sociedade, conforme se pressupõe no método do materialismo histórico. 

A premissa deste método é a de que “os homens entram em relações determinadas, 

necessárias, independentes de sua vontade; essas relações de produção correspondem a um 

grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais” (MARX, 2008, 

p.47). Essa mecânica seria a base da formação de classes e da dominação de uma classe sobre 

a outra a partir da divisão do trabalho. Sobre essa base material da infraestrutura econômica 

(e, mais ainda, como consequência dela) se erigiria uma “superestrutura jurídica e política”, 

ou seja, as instituições sociais, políticas, intelectuais, religiosas e outras, que são ainda 

reforçados pela ideologia na medida que esta é propagada pela classe dominante. 

O Estado, portanto, seria fruto da luta de classes e a prova de que os antagonismos 

entre elas são inconciliáveis, uma vez que se tornam tão pungentes que se faz necessário 

concentrar em seu aparato formal o monopólio da força militar, o que não era necessário em 

uma sociedade de clãs, anterior às estruturas capitalistas e à divisão entre burgueses e 

proletários (LÊNIN, 1987). O aparato que concentra essa força militar, por mais que tentasse 

se colocar acima das classes, como coordenador do conflito entre elas, na verdade seria 

comandado pela classe econômica dominante. Nas palavras de Marx e Engels (2008, p. 14) no 

Manifesto Comunista: “O poder do Estado moderno não passa de um comitê que administra 

os negócios comuns da classe burguesa como um todo”. 

A alteridade do poder em sociedades democráticas, portanto, seria, para o marxismo, 

assim como para o elitismo, uma ilusão, enquanto estas ocorressem no interior do aparato 

estatal. Mudanças reais só seriam possíveis através da revolução, da tomada do aparato estatal 

pela classe dominada e a condução do Estado ao seu definhamento na medida que ele se 

tornaria irrelevante em uma sociedade não mais dividida por classes (LÊNIN, 1987). Do 

contrário, as políticas adotadas no seu interior seriam, inexoravelmente, um reflexo dos 

interesses burgueses, tomada por uma burocracia dominada pela burguesia. Isto tornaria 
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impossível e ilógica a possibilidade de controle ou coordenação da atividade econômica pela 

burocracia estatal a partir de um projeto próprio. 

 

 

1.2.1.3 – O Pluralismo Clássico 

Finalmente, a abordagem pluralista é definida por Bobbio (1983b, p.928) como:  

a concepção que propõe como modelo a sociedade composta de vários 

grupos ou centros de poder, mesmo que em conflito entre si, aos quais é 

atribuída a função de limitar, controlar e contrastar, até o ponto de o 

eliminar, o centro do poder dominante, historicamente identificado com o 

Estado. 

O Estado pluralista seria divisível e dividido em partes, uma vez que, no seu interior, 

interesses contrastantes, partindo de grupos facilmente formados, competem entre si por 

influência sobre o processo político, como em um mercado, de modo que o processo político 

de barganha, e não as estruturas formais, é elevado ao centro da análise (STOKER, 2010). O 

poder, para pluralistas clássicos, estaria tão disperso que os grupos seriam relativamente livres 

para competir e interagir entre si, de acordo com o interesse. 

Abordagens pluralistas preocupam-se, simultaneamente, com dois fenômenos opostos 

que representam perigos distintos: a concentração de poder no Estado e o atomismo, ambos 

dos quais resultariam no enfraquecimento dos grupos de interesse frente ao Estado. Apontam 

como ideal, portanto, a formação de grupos de interesse que se situem, ao mesmo tempo, 

abaixo do Estado, mas acima do indivíduo (BOBBIO, 1983b). A articulação entre os grupos, 

através do processo de barganha, representa, ainda, um forte mecanismo de balanceamento do 

poder estatal. 

Portanto, a ação final do Estado pluralista espelharia a resultante do conflito entre os 

diversos grupos de interesses. A burocracia de um tal Estado, ela mesma, não teria o poder de 

definição de uma agenda pública própria a ser imposta à sociedade. Ademais, os componentes 

da sociedade não teriam um claro poder estrutural e perene sobre o processo decisório, uma 

vez que a alteridade seria uma constante, com novos grupos sempre dispostos a tentar 

influenciar o processo político. 

Conforme estas três vertentes foram sendo postas à prova a partir da observação 

empírica e expostas à análise de suas fragilidades, foi possível identificar uma convergência 

entre elas a partir da adequação dos seus elementos mais vulneráveis. Marsh (1995), em seu 

artigo “The Convergence between Theories of the State”, identificou que marxistas modernos 

passaram a rejeitar o economismo e o determinismo (a relação entre as relações econômicas e 
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as resultantes sociais é contingente, provável, mas não determinante), de modo que a divisão 

por classes deixa de ser vista como a única forma de desigualdade estrutural ou única forma 

de conflito. Kaplan (1969), por exemplo, lista ainda conflitos entre grupos territoriais, 

corporativos, ideológicos, religiosos e raciais, lutas entre clãs e disputas pessoais entre os 

outros tipos de conflito que coexistem com os conflitos de classe como fatores importantes do 

processo sociopolítico. 

Da mesma forma, pluralistas modernos passaram a reconhecer que o poder é 

concentrado, resultando na sub-representação de alguns grupos de interesse e as vantagens 

estruturais de outros, com atenção especial para o capital (business) (LINDBLOM, 1977). 

Além disso, que grupos de poder, assim como organizações, são estruturados 

hierarquicamente. Finalmente, pluralistas passaram a direcionar mais atenção ao papel do 

Estado e mesmo da competição entre diferentes setores do mesmo. 

A partir do debate entre as diferentes abordagens, a teoria elitista, ainda que seguisse 

considerando a formação de elites inevitável, evoluiu em relação à teoria clássica ao 

considerar mais claramente que o processo de circulação de elites é fenômeno que não segue 

um padrão imutável, no qual um grupo dominante é inteiramente substituído por outro. 

Kolabinska (1912), por exemplo, discípula de Pareto, já sistematiza uma análise na qual 

circulação de elites pode ocorrer de duas formas: a partir de indivíduos de fora da elite que 

buscam ascender às posições superiores, e a partir dos mesmos indivíduos, que formam em 

torno de si novos grupos que buscam disputar o poder com as elites existentes. Ainda assim, 

foram as obras de Michels, Weber e Schumpeter, como veremos, que atualizaram a teoria 

elitista a tal ponto que Marsh (1995) indica ser em torno do elitismo que ocorre a 

convergência entre as teorias do Estado. 

 

1.2.2 – A Sociedade e a Lei de Ferro da Oligarquia 

Pode-se dizer que o passo mais importante para o avanço da teoria elitista foi a 

superação de seu dualismo inicial. Ou seja, uma visão das elites semelhante à de uma bola de 

bilhar: um bloco coeso e completo em si mesmo, que, no caso de sua queda, cai como um 

todo. Neste sentido, o trabalho de Michels representa um grande avanço, na medida em que 

ele complexifica a análise do processo de formação de elites ao verificar como ele se dá no 

seio da sociedade. 

Michels (1966) tece críticas às teorias de Mosca e Pareto e identifica uma proximidade 

de sua concepção de inexorabilidade das classes dirigentes com as concepções socialistas. 
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Mosca se aproximaria da visão do Estado de Marx como comitê Executivo da classe 

dominante, à diferença que o autor italiano não dá primazia às relações econômicas como 

determinantes dessa dominação, nem considera possível um inexorável processo de evolução 

em direção a uma sociedade sem classes. 

Partindo do estudo do partido social-democrata alemão, Michels propõe que, para 

além da seleção daqueles que mais se destacam em determinada atividade (PARETO, 1966) 

ou da organização da “classe política” que governa os demais (MOSCA, 1966), a formação de 

elites se daria a partir de uma “lei de ferro da oligarquia”. Neste sentido, em meio ao desejo 

de organização em torno de interesses comuns – que podem ser de classe, inclusive – haverá 

sempre uma tendência de formação de elites, lideranças que, quanto maior for a organização 

(no caso do estudo do autor, o partido político), mais descoladas estarão da base de apoio, de 

modo que podem advogar em causa própria através do aparato que lideram. 

Portanto, seria ilusório considerar forte a unidade e a coesão no seio dos partidos, visto 

que a divergência de interesses no seu interior se faz presente, assim como o descolamento 

entre as cúpulas e as bases. Da mesma forma, os Estados, assim como outras instituições 

sociais, traduzem a mesma regra que, segundo o autor, mostra-se uma estrutura permanente 

no gênero humano: a formação de oligarquias compostas por uma minoria organizada que 

governa a maioria e nunca poderia ser representativa desta. 

Como consequência desse caráter não-dualista das elites a própria noção acerca de 

como se dá a sua circulação foi alterada. Michels (1966) não mais vê a possibilidade de uma 

circulação em blocos, com a substituição de uma elite governante coesa e unitária por outra. 

Ao contrário, propõe que ela se dá por um processo de intercomposição, em que antigos 

elementos atraem, absorvem e assimilam os novos. 

A superação da rigidez inicial da escola do elitismo clássico permitiu a consolidação 

do elitismo democrático, associado aos trabalhos de Weber e Schumpeter (EVANS, 1995a). 

Ambos os autores consideram inevitável a formação de elites, mesmo em sistemas 

democráticos. A respeito desta questão, Schumpeter (1984) indica que o chamado governo 

pelo povo seria uma ficção, visto que, na realidade, o governo é apenas aprovado pelo povo. 

Isso se daria porque o povo, ao tratar de temas públicos e distantes de sua vivência pessoal, 

não saberia definir o que deseja ou formular respostas adequadas para uma sociedade de 

temas crescentemente complexos, cujas soluções passam a requerer um corpo especializado. 

Por sua vez, Weber desenvolve uma análise mais completa acerca justamente deste 

corpo especializado que cresce em relevância em sociedades modernas: a burocracia. O 
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estudo deste corpo, componente do Estado, nos interessa sobremaneira, uma vez sendo ela o 

principal mecanismo pelo qual as elites políticas interagem com a sociedade. Para além disso, 

a burocracia compõe ela mesma, de forma algo autônoma das lideranças políticas, uma elite 

particular, que pode resistir aos comandos vindos seus superiores, bem como potencializar a 

implementação das políticas públicas. 

 

1.2.3 – A Burocracia e as Redes Nacionais de Poder das Elites 

A burocracia moderna, no tipo-ideal de Weber (1982), funciona a partir da seguinte 

forma: (1) rege as áreas de jurisdição fixas e oficiais ordenadas por leis ou normas 

administrativas, de modo que as atividades necessárias aos objetivos da estrutura são 

distribuídas e executadas de forma regular, contando com uma autoridade delimitada pelas 

normas referentes aos meios de coerção que é concedida apenas aos que detêm qualificações 

previstas por um regulamento geral; (2) segue os princípios da hierarquia dos postos e dos 

níveis de autoridade em um sistema firmemente ordenado de mando e subordinação; (3) se 

baseia em documentos escritos (arquivos); (4) dispõe de treinamento especializado; (5) exige 

a plena capacidade de trabalho do funcionário, a despeito de lhe ser rigorosamente delimitado 

o tempo na repartição; e (6) o desempenho do cargo segue regras mais ou menos estáveis e 

exaustivas, que podem ser aprendidas. 

A mecanização rígida do aparelho burocrático seria ainda reforçada por um salário 

monetário e oportunidades de carreira estáveis, que independessem do acaso e arbítrio, além e 

estímulos à disciplina e ao controle constantes. Estes levam em conta, ainda, o senso de honra 

do funcionário e o sentimento de prestígio estamental, bem como a possibilidade de críticas. 

Desta forma, a consciência estamental acarreta que a burocracia funcione com mais firmeza 

do que qualquer escravização legal dos funcionários, uma vez que fortalece nele a disposição 

de subordinar-se aos seus superiores (WEBER, 1982). 

Em uma perspectiva histórica, o processo de expansão da burocracia se deu menos 

pelo seu aumento extensivo e quantitativo, e mais pela sua ampliação intensiva e qualitativa, 

uma vez que a sua origem está ligada à necessidade de financiamento do esforço de guerra e 

da administração desses recursos, o que foi sendo expandido a partir da interação entre a 

burocracia e grupos civis de onde eram extraídos os recursos, levando o Estado a ampliar 

progressivamente a sua atuação nas mais diversas esferas (WEBER, 1982; TILLY, 1990). 

Desta forma, as múltiplas tarefas da política de bem-estar social confirmam o processo de 



 

 

36 

 

burocratização uma vez que são, em parte, atribuídas ao Estado pelos grupos de interesse e, 

em parte, o Estado as usurpa, devido à sua política de poder ou por motivos ideológicos. 

Dessa forma, o processo de burocratização relaciona-se intimamente com o 

desenvolvimento do capitalismo. Com a crescente especialização da burocracia e a derivada 

complexificação dos temas públicos, o Estado extrai recursos da sociedade e 

progressivamente amplia sua esfera de atuação, ao ponto que se torna responsável por 

fornecer um ambiente propício ao movimento natural dos mercados (EVANS, 1998).   

O aparato burocrático, uma vez plenamente estabelecido, passa a ser uma das 

instituições sociais mais difíceis de se destruir, uma vez que sua capacidade aumentada de 

precisão, velocidade, clareza e conhecimento especializado se traduzem em poderoso 

instrumento de poder para quem o controla. Segundo o tipo-ideal weberiano, o burocrata 

individual não consegue esquivar-se ao aparato ao qual está atrelado, sendo apenas uma 

engrenagem dentro de um sistema mais amplo em cujos componentes tem interesse na 

continuidade do funcionamento do mecanismo (WEBER, 1982). 

Os governados, por sua vez, não podem prescindir do aparato montado, uma vez que a 

especialização funcional do trabalho inerente a este tem por consequência que a interrupção 

desse trabalho resultaria necessariamente no caos. Este argumento vai ao encontro do de 

Schumpeter, mencionado anteriormente, uma vez que ilustra novamente a medida na qual a 

complexificação das estruturas sociais resulta em um descolamento entre a massa da 

população e a capacidade de compreensão e execução das tarefas rotineiramente aplicadas nas 

mais diversas esferas da vida pública. 

A descrição ideotípica da burocracia de Weber tende a enfatizar a natureza piramidal 

das relações de poder formais e a rígida subordinação que ligaria o topo da pirâmide, onde são 

delimitados pelas lideranças políticas os princípios gerais a serem seguidos pelas políticas 

públicas, à sua base, através do burocrata “em nível de rua”. Partindo deste tipo-ideal, 

modelos racionais ou intelectivos formam uma percepção de separação clara entre os âmbitos 

da formulação – pertencente à esfera política, representação do interesse geral da sociedade – 

e da implementação – pertencente à esfera burocrática, onde as interações já foram 

antecipadas e fracassos são derivados de uma falha de antecipação do formulador (OSZLAK, 

2015). 

Contudo, a racionalidade suprema do formulador, sua capacidade de listagem e análise 

compreensiva e pormenorizada de um vasto número de variáveis não se verifica na realidade 

na maior parte do tempo, de modo que o ciclo de políticas públicas é muito mais caracterizado 
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por um esforço de “virar-se” (“muddle through”) na resolução de problemas não antecipados 

(LINDBLOM, 1959). Por isso, modelos baseados na interação descrevem um ciclo de 

políticas públicas cujos resultados práticos (outcomes) são derivados de um processo de 

constantes interações no interior da burocracia e entre ela e o resto da sociedade, cada parte 

movida por interesses particulares (OSZLAK, 2015). 

O modelo da política burocrática, de Allison (1969), destaca-se na representação dessa 

abordagem. Ele foca na política como ela se dá no interior do governo. Decisões não são 

meras escolhas tomadas racionalmente, mas sim o resultado de uma série de barganhas entre 

agentes (players) arranjados hierarquicamente no governo - e fora dele. Questões públicas 

competem pela atenção desses agentes constantemente, e os outcomes dependem da 

capacidade dos grupos de interesse em torno de uma dada questão em pressionar pela sua 

visibilidade. 

Esta perspectiva analítica restringe fortemente a imediatez das relações de 

subordinação no interior do governo e descreve uma nova dinâmica e um novo significado 

para a posição e a função da burocracia. O próprio Weber (1982) já havia previsto o potencial 

do aparato burocrático de formar interesses próprios e de os impor mesmo àquele que ocupa o 

topo da estrutura, uma vez que este se veria impotente estando desprovido do conhecimento 

técnico de um perito. O modelo da política burocrática, contudo, vai além, ao entender que a 

burocracia, a despeito de constituir interesses próprios, reflete também interesses externos 

inseridos nela a partir da interação, alterando a estrutura ideotípica rígida e coerente de 

Weber. Como apontam Silva e Melo (2000, p. 15): 

Quando o policy cycle ocorre em um ambiente organizacional em que 

agentes de mercado, atores estatais, e instituições não-governamentais 

interagem fortemente as noções de hierarquia e controle fazem pouco 

sentido. Elas dão lugar à negociação, barganha e troca enquanto princípios 

organizadores da implementação. 

Além de através do processo de interação, a burocracia também pode refletir interesses 

particulares externos devido a origens de natureza clientelista, ou seja, a partir da concessão 

de benefícios públicos em troca de apoio político (CARVALHO, 1997). Conforme indica 

Santos (2006), a burocracia pode ser constituída na intenção de distribuição de benesses, bem 

como de perpetuar costumes clientelísticos, e, por vezes, é definida, em parte, por indicações 

alheias ao sistema de mérito, se tornando, assim, devedora de favores e representantes de 

interesses privados
12

.  

                                                 
12

 Neste sentido, a observação empírica de ampliação do aparato burocrático com fins clientelísticos pode ser 

feita a partir da comparação entre o seu crescimento e o da população economicamente ativa. 
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Uma vez aberta a possibilidade de que a burocracia reflita em seu interior interesses 

particulares externos, observados também na sociedade, seu aparato passa a estar também 

internamente sujeito aos enfrentamentos sociais tais como estes se dão no seu exterior, 

abrindo a possibilidade para uma luta intraburocrática. Como resultado, no lugar de um 

desenho piramidal e racional, a sua formação tende a descrever uma trajetória errática, 

sinuosa e contraditória (OSZLAK, 2015). 

Não pretendemos afirmar, contudo, que a estrutura burocrática se dá à revelia das 

estruturas de subordinação formais, apenas que há limites bem pronunciados para a 

racionalidade institucional burocrática. De fato, da própria necessidade de interação no 

interior da estrutura surgem modalidades de interdependência que servem como formas de 

compulsão – baseada em princípios impessoais, de liderança carismática, ou ameaça de 

sanção. 

Oszlak (2015) indica 3 formas de interdependências que funcionam neste sentido. São 

elas: (1) interdependências hierárquicas – a vinculação entre indivíduos que dão e recebem 

ordens, formando uma hierarquia; (2) interdependências funcionais – derivada da dependência 

dos insumos de informação que são passados entre unidades a partir de critérios técnico-

normativos; e (3) interdependências materiais – relações existentes entre unidades que obtém 

e dependem de bens materiais e financeiros de uma fonte comum e competem entre si por ela.  

Ressaltamos, ainda, que as estruturas de poder, a despeito de seus contornos erráticos, 

não se erigem em bases pluralistas, uma vez que os grupos de interesse na sociedade 

apresentam níveis desiguais de acesso à burocracia tanto no que tange aos recursos quanto ao 

processo de tomada de decisão, o que é reconhecido em abordagens neopluralistas (EVANS, 

1995a). Portanto, com alguma variação, é possível verificar uma tendência natural de maior 

acesso por parte de alguns grupos, com destaque para as elites empresariais.  

Neste sentido, Mills (1956) descreve, a partir da observação da sociedade 

estadunidense, a formação de uma estrutura de poder que é determinada pela medida na qual 

as elites nacionais, em suas diversas esferas, são unificadas ou diversificadas, a partir da sua 

interação. Em seu estudo, observou três esferas privilegiadas do ponto de vista de sua forte 

organização: o poder Executivo do governo, as elites empresariais e a fundação militar. Estes 

três grupos, atuando com alguma autonomia, seriam os principais responsáveis por moldar as 

políticas públicas em torno dos seus interesses, que eventualmente entram em conflito, mas 

que mantêm fatores básicos de integração, sendo estes a homogeneidade social em termos de 
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origem e classe; valores comuns a respeito das regras do jogo político; e a interação social, 

seja por meios formais ou informais (EVANS, 1995a). 

São formadas, portanto, redes nacionais de poder das elites, através de conexões 

derivadas das interações entre grupos de interesse altamente organizados. Dentre as 

configurações que essas conexões podem tomar, a seção seguinte desenvolve a noção de 

corporativismo, que perpassa a noção de interação entre elites de diferentes esferas (com 

destaque para capital e trabalho) e o Estado partindo de um projeto comum. 

 

1.3 – O Corporativismo 

1.3.1 – Abordagens tradicionais de corporativismo 

As considerações feitas acima a respeito da formação, circulação e interação das elites, 

bem como do processo de expansão quantitativa e qualitativa do aparato burocrático em 

sociedades modernas são premissas fundamentais para o desenvolvimento de perspectivas 

teóricas em torno do desenvolvimento capitalista que fujam da inexorabilidade das forças de 

mercado como únicas variáveis. Neste sentido está disposta a perspectiva gerencial 

(managerial) das relações Estado-sociedade no que tange ao desenvolvimento industrial
13

. 

Esta perspectiva, segundo Almond e Friedland (1985), entende a sociedade industrial 

como uma rede de organizações controladoras e subordinadas, cada qual comandada por elites 

que buscam gerir recursos e expandir seu controle. A sua interação busca fortalecer uma 

racionalização da relação capital/trabalho e da relação Estado/sociedade a partir da 

centralização dessa interação em torno de suas respectivas cúpulas. Essa necessidade de 

racionalização seria derivada, ainda, da crescente complexificação da sociedade moderna e da 

importância do conhecimento técnico, de modo que a divisão do trabalho não poderia ser 

deixada para as forças de mercado. 

O corporativismo é o conceito no centro da perspectiva gerencial, uma vez que deriva 

justamente deste complexo de arranjos formados entre os diferentes setores da sociedade e o 

Estado. Ainda assim, este é cercado de carga política devido à sua apropriação de maneira 

imprecisa, de modo que, na sociedade e na academia, passe a ser identificado a partir da 

ideologia (se referindo a diferentes fenômenos dependendo do propositor) ou a partir de um 

tipo específico de regime, no que, no Brasil, foi vinculado aos traços ditatoriais do Estado 

Novo e do Fascismo (REIS, 1989). Ainda, há uma alternância entre o seu uso como um 

fenômeno ou como uma teoria em si mesma. 

                                                 
13

 Deixo claro não se tratar da abordagem gerencial da administração pública, descrita na primeira seção deste 

capítulo. Aqui o termo se refere às relações entre elites políticas e econômicas e desenvolvimento industrial.  
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Em meio à imprecisão conceitual, proponho aqui a utilização de corporativismo não 

como uma teoria, mas tal como este é entendido por Philippe Schmitter (1974, p. 86, tradução 

nossa
14

), ou seja, “um sistema de representação de interesse e/ou atitude, um arranjo 

institucional ideotípico para a conexão entre os interesses da sociedade civil organizados 

associativamente e as estruturas decisórias do Estado”. Suas particularidades seguiriam, ainda, 

a definição seguinte: 

um sistema de representação de interesses no qual as unidades constituintes 

são organizadas em um número limitado de categorias singulares, 

compulsórias, não-competitivas, ordenadas hierarquicamente e 

funcionalmente diferenciadas, reconhecidas ou licenciadas (quando não 

criadas) pelo Estado, às quais é garantido um deliberado monopólio de 

representação dentro de suas respectivas categorias em troca da observância 

de certos controles em sua seleção de líderes e articulação de demandas e 

apoios (SCHMITTER, 1974, p.93-94, tradução nossa
15

). 

Como tipo-ideal de um dos sistemas de representação de interesses possíveis, o 

corporativismo é identificado, também, como sendo um modelo conceitualmente oposto ao de 

pluralismo. Isto porque sistemas pluralistas pressupõem forte competição, ausência de 

hierarquias organizacionais estáveis, poucas barreiras de acesso ao processo de formulação de 

políticas públicas, grande importância do lobismo e do Legislativo e a premissa de que 

iniciativas políticas seriam produto da atividade de grupos de baixo para cima, com o 

Executivo e a burocracia assumindo um papel mais passivo. A definição desse sistema como 

tipo-ideal seria, então: 

um sistema de representação de interesses no qual as unidades constituintes 

são organizadas em um número não especificado de categorias múltiplas, 

voluntárias, competitivas, não-hierarquizadamente ordenadas e auto-

determinadas, que não são especialmente reconhecidas, licenciadas, 

subsidiadas, criadas ou controladas em sua seleção de lideranças ou 

articulação de interesses pelo Estado, e as quais não exercem um monopólio 

de atividade representacional em suas respectivas categorias (SCHMITTER, 

1974, p.96, tradução nossa
16

). 

Partindo, portanto, destas bases, torna-se claro que o corporativismo como sistema de 

representação de interesses não está ligado, necessariamente, a um tipo específico de regime 

                                                 
14

 Do original: a system of interest and/or attitude representation, a particular modal or ideal-typical 

institutional arrangement for linking the associationally organized interests of civil society with the decisional 

structures of the state. 
15

 Do original: a system of interest representation in which the constituent units are organized into a limited 

number of singular, compulsory, noncompetitive, hierarchically ordered and functionally differentiated 

categories, recognized or licensed (if not created) by the state and granted a deliberate representational 

monopoly within their respective categories in exchange for observing certain controls on their selection of 

leaders and articulation of demands and supports 
16

 Do original: a system of interest representation in which the constituent units are organized into an 

unspecified number of multiple, voluntary, competitive, nonhierarchically ordered and self-determined (as to 

type or scope of interest) categories which are not specially licensed, recognized, subsidized, created or 

otherwise controlled in leadership selection or interest articulation by the state and which do not exercise a 

monopoly monopoly of representional activity within their respective categories. 
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ou ideologia. Pelo contrário, pode ser observado e comparado em países, regimes e momentos 

históricos absolutamente distintos. O próprio conceito de corporativismo evolui e se adapta, à 

medida que diferentes contextos impõem-lhe marcas específicas. Sua base, contudo, mantém-

se inalterada. 

Deve-se apontar que o conceito é pluralista em suas origens, no sistema das 

corporações de ofício medievais, baseado na autonomia semi-soberana das categorias 

profissionais, que eram independentes do poder político central. Ele renasce em sua 

manifestação moderna, que tem o capitalismo industrial como objeto e surge em meio à 

revolução industrial, derivada de orientações católicas, como reação aos problemas sociais 

derivados da industrialização. Na primeira metade do século XX tomou forma o 

corporativismo dirigista, que passa a ter o Estado em seu centro, com seu caráter centralizador 

identificado com o fascismo e, posteriormente, o corporativismo societário, caracterizado 

justamente por seu aspecto não-exclusivo e seu foco na centralização da negociação salarial, 

mas ainda mantendo o papel do Estado como intermediador e coordenador dos interesses de 

classes conflitantes (BOBBIO, 1983; PEKKARINEN, 1992). 

Essas variantes, além de manterem a base da definição explorada acima, manifestam-

se todas da tentativa de apaziguar a relação entre capital e trabalho, negociando e 

redistribuindo custos e otimizando a produção ao remover ou neutralizar os elementos de 

conflito: a concorrência no plano econômico, a luta de classes no plano social, as diferenças 

ideológicas no plano político (INCISA, 1986). Esse papel de intermediação pressupõe que as 

agências estatais exercem poder sobre os grupos de interesse que buscam sua atenção de 

forma algo autônoma. De acordo com Cawson (1986, p.19, tradução nossa
17

): 

Se ele é colonizado por interesses privados, não há corporativismo. 

Inversamente, se o Estado é completamente autônomo e independente, e 

organizações de interesse na sociedade são subordinadas às agências estatais 

em cada esfera da formulação de políticas públicas, também não há 

corporativismo. 

 Manoïlesco (1936) entende que o processo de coordenação das relações de classe 

teria sido uma resposta ao processo de acumulação em larga escala pelo qual passou o sistema 

comercial internacional no início do século XX, de modo que a disputa por capital teria 

tomado uma dimensão tal, que assumiria bases nacionais. Assim, a solidariedade de (e 

conflito entre) classe que marcou o século XIX seria substituída por uma solidariedade dentro 

das nações em torno do Estado. 

                                                 
17

 Do original: If it lacks autonomy and is ‘colonised’ by private interests, then there is no corporatism. 

Conversely, if the state is completely autonomous and independent, and interest organisations in society are 

subordinate to state agencies in each sphere of public policy-making, then there is no corporatism. 
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De maneira similar, Schmitter (1977, p. 9, tradução nossa
18

) afirma: 

A decadência do pluralismo e seu deslocamento gradual pelo corporativismo 

social podem ser atribuídos principalmente à necessidade imperativa de um 

regime estável e dominante da burguesia, devido a processos de 

concentração de propriedade, competição entre economias nacionais, 

expansão do papel das políticas públicas e racionalização da tomada de 

decisões no Estado para associar ou incorporar classes e grupos 

subordinados de prestígio para mais perto do processo político. 

Desta forma, a acelerada acumulação de capital resulta na formação de oligopólios ou 

monopólios no interior dos países, com maior capacidade de ganhos em escala e que passam a 

competir pelo mercado internacional com outros polos. Essa mudança na estrutura do 

comércio internacional acarretou mesmo na atualização das teorias que o explicam, de modo a 

substituir a noção de concorrência perfeita ricardiana pela concorrência imperfeita e pela 

diversificação intrasetorial (produtos similares que se diferenciam marginalmente e 

ocasionam forte comércio intrasetorial), modelo que demanda fortes investimentos em P&D 

(RAINELLI, 2015).  

Quanto maior a escala das empresas, maior é a sua influência sobre os processos 

políticos e igualmente maior é a possibilidade de adoção de projetos e estratégias comuns 

entre capital produtivo e Estado e maior é o interesse na racionalização de distribuição de 

custos e benefícios entre capital e trabalho. Isso porque representantes da atividade econômica 

ao interior de grandes corporações agem no sentido de fugir da imprevisibilidade inerente do 

mecanismo de mercado, formando associações, interagindo com associações de trabalhadores 

em fóruns de negociação coletiva (WRAY, 2015). 

Por outro lado, deve-se ressaltar que as relações corporativas foram direcionadas 

primariamente pelos interesses dos produtores, de modo que o elemento do trabalho tendeu a 

figurar como elo mais fraco dos esquemas corporativos (SCHMITTER, 1974). Na prática, 

Alford e Friedland (1985) observaram que nos casos nos quais os sindicatos desenvolveram 

poder no mercado de trabalho, isso pode resultar em um impasse quando o partido trabalhista 

não estiver no poder. Como resultado, é gerada uma tendência à interrupção ("stop-go"), que 

pode ser desestabilizadora.  

Os autores indicam, ainda, que, conforme os Estados se fortalecem, eles próprios 

ultrapassam os interesses de classe, chegando a sobrepô-los em seus próprios interesses. 

Estes, em sistemas corporativistas, tendem a ser movidos da esfera legislativa ao Executivo, 

                                                 
18

 Do original: The decay of pluralism and its gradual displacement by societal corporatism can be traced 

primarily to the imperative necessity for a stable, bourgeois-dominant regime, due to processes of concentration 

of ownership, competition between national economies, expansion of the role of public policy and rationalization 

of decision-making within the state to associate or incorporate subordinate classes and status groups more 

closely within the political process. 
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para o interior do qual são transpostas as barganhas políticas. Como indicado anteriormente, o 

sucesso de tais arranjos dialoga com a capacidade de convergência entre poder político e 

burocracia, o que se busca através das três interdependências mencionadas (hierárquicas, 

funcionais e materiais), que estão condicionadas pelas características do regime político sobre 

o qual, e para o qual, essa burocracia funciona (OSZLAK, 2015). 

Regimes burocrático-autoritários são, essencialmente, sistemas de exclusão política e 

econômica, uma vez que buscam, através da repressão e controle corporativo, desativar 

politicamente o setor popular e seus aliados, restringindo-lhes a participação econômica. 

Tendem a surgir em momentos de instabilidade econômica, social e militar, pois justificam 

pelo combate à instabilidade a concentração dos mecanismos de decisão estatal. No que diz 

respeito à interdependência hierárquica, buscam restabelecer a autoridade em todos os níveis 

do governo e fortalecer a estrutura piramidal do processo decisório através de processos 

rigorosos e filtros ideológicos (OSZLAK, 2015).  

Na linha de desativação política da sociedade, tais regimes afastam-se das pressões 

setoriais advindas de organizações de classe, aproximando-se em contrapartida de grupos 

específicos de empresários. Neste caso, os “anéis burocráticos” (CARDOSO, 1972) entre 

empresários privados e organizações públicas, no lugar do lobismo, se convertem no principal 

mecanismo de articulação entre burocracia e interesses privados. 

Tais regimes estão conectados com o que Schmitter (1974) define como 

“corporativismo subordinado”, ou “corporativismo de Estado”, no qual corporações são 

criadas e mantidas como órgãos auxiliares e dependentes do Estado, subordinados à 

burocracia. Neste modelo há baixa diversidade política, com eleições plebiscitárias, sistemas 

partidários dominados por um único partido, com autoridades executivas ideologicamente 

exclusivas e mais estreitamente recrutadas, com as subunidades territoriais rigidamente 

subordinadas à burocracia central, e parece ser uma necessidade estrutural para o Estado 

mercantilista antiliberal, autoritário e de capitalismo tardio. 

De forma contrária, nos regimes liberal-democráticos, no lugar de uma estrutura 

piramidal, as relações de poder tendem a difundir-se em múltiplas instâncias e unidades de 

decisão (OSZLAK, 2015), configurando um sistema de autoridade “poliárquico” (DAHL, 

1956). A descentralização do processo decisório leva a uma relação simbiótica entre agências 

burocráticas e setores organizados da sociedade que pode se converter em uma virtual captura 

das agências por parte de suas clientelas (OSZLAK, 2015). O “corporativismo puro”, ou 

“corporativismo por associação”, no qual a legitimidade e funcionamento do Estado estariam 



 

 

44 

 

primariamente ou exclusivamente dependentes da atividade das corporações parece surgir em 

alguma posição entre os dois regimes mencionados, sendo concomitante ao Estado de bem-

estar democrático, pós-liberal, de capitalismo avançado
19

 (SCHMITTER, 1974). 

O fenômeno voltou a chamar a atenção de cientistas sociais na década de 70 devido à 

necessidade de uma explicação para os diferentes resultados econômicos da reação à crise que 

se instalou na economia mundial a partir dessa década. Manfred Schmidt (1982), ao testar 

diversas hipóteses explicativas das altas taxas de desemprego no período, encontrou uma 

relação causal negativa com estruturas corporativistas, resultando na conclusão de que 

esquemas corporativistas suavizam o impacto das crises econômicas, o que é confirmado por 

Pekkarinen (1992), que levanta dois elementos explicativos: (1) por um lado, mercados de 

trabalho dominados por grandes organizações tendem a coordenar de maneira mais racional a 

distribuição de custos e benefícios
20

 (2) por outro, arranjos entre capital e trabalho acabam por 

preterir os ganhos em competitividade para manter a coesão interna e o nível de emprego.  

Para além do fator macroeconômico imediato do desemprego, dentre as estratégias 

tomadas por governos à frente de esquemas corporativistas consta, ainda, a possibilidade do 

uso das políticas industrial e cambial em projetos nacionais de desenvolvimento
21

, apesar do 

destaque dado pela literatura especializada às estruturas centralizadas de definição de salários 

(PEKKARINEN, 1992). Contudo, pouca atenção foi dada para as possibilidades extra-

econômicas desses esquemas. Uma coesão forte entre Estado e sociedade, sobretudo em 

segmentos estratégicos e em modelos de corporativismo de Estado abre a possibilidade de 

ganhos potenciais em termos de projeção de poder, como veremos em nossos estudos de caso 

do setor de P&G. 

Há uma tendência para que setores vistos como estratégicos para os diferentes Estados 

– como P&G, a base industrial de defesa e o setor aeroespacial – sejam justamente os que 

mais possibilitem a formação de modelos corporativistas e projetos industriais nacionais, uma 
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 Segundo Schmitter (1974), o deslocamento de um regime pluralista pelo corporativismo por associação está 

ligado a uma necessidade, em um regime essencialmente burguês e estável, gerada pela concentração da 

propriedade, a competição entre economias nacionais e a expansão do papel das políticas públicas, de modo a 

associar ou incorporar classes subordinadas e elites econômicas de forma mais próxima no processo político, em 

um processo longo e incremental. Já o corporativismo de Estado tem suas origens geralmente ligadas à 

necessidade de garantir a paz social, em um contexto no qual a burguesia é demasiado débil, fragmentada, 

dependente externamente ou carente de recursos, e tende a surgir de forma mais abrupta. 
20

 A manutenção de empregos também ocorre em mercados de trabalho onde a negociação salarial é 

descentralizada, com a consequência de impactos sociais indesejáveis devido à baixa organização trabalhista. Por 

outro lado, mercados de trabalho dominados por um número razoável de organizações de tamanho médio, o 

problema do dilema do prisioneiro leva à má distribuição de custos e resulta em maior desemprego 

(PEKKARINEN, 1992).  
21

 O corporativismo está conectado não apenas à problemática de obter consenso entre classes, mas também 

dentro das próprias classes, levando a um projeto comum pela burguesia. 
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vez que os riscos envolvidos neles capturam de forma mais imediata a atenção das elites. Para 

os demais segmentos, é seguro afirmar que se torna cada vez mais difícil – ainda que não 

impossível – desenvolver os mecanismos certos para a construção de modelos corporativistas 

adaptados à globalização comercial e integração financeira. 

O corporativismo, por um lado, pode desempenhar papel estabilizador em momentos 

de choque, como os das últimas décadas do século XX, mas também vai de encontro com as 

diretrizes do modelo econômico global contemporâneo. Países com estruturas corporativistas, 

em meio às transformações desse período, viram a oferta doméstica por trabalho reduzir de 

forma mais gradual do que nos demais países, onde essa redução foi mais abrupta.  

Isto se deu porque a produtividade interna desses países não cresceu no mesmo ritmo 

que nos demais, mantendo, portanto, a necessidade de uma maior quantidade de trabalho para 

conseguir o mesmo produto (PEKKARINEN, 1992). Este fenômeno, por um lado, indica o 

caráter contracíclico dessas estruturas, que permitem manter o nível de emprego e a coesão 

interna, mas ao mesmo tempo levanta dúvidas sobre a sua sustentabilidade no contexto do 

paradigma industrial contemporâneo: toyotista, que é indissociável da busca pela “redução de 

efetivos” e “redução de custos”, o que se traduz no corte de estoques, equipamentos e, 

consequentemente, trabalhadores utilizados em uma dada fábrica (CORIAT, 1991). 

Pelo lado da força de trabalho, as entidades sindicais, como instituições que fortalecem 

a coesão dos esquemas corporativistas, viram-se duramente impactadas pelo processo de 

“dumping social”, no qual o livre movimento de transnacionais exerce uma forte pressão 

sobre os salários e benefícios dos trabalhadores. Este fenômeno, junto com a intensificação da 

diferenciação entre os próprios trabalhadores, ou personalização das relações de trabalho, 

impactou diretamente os sindicatos, marginalizando-os globalmente (KOZINA, 2009a).  

Como resultado, forças centrífugas reduzem o poder de coesão das entidades sindicais 

e dificultam a coordenação das relações capital-trabalho. Neste sentido, Schmitter (1974) 

indica ainda a contestação interna das hierarquias corporativistas estabelecidas e demandas 

por maior legitimidade democrática, lideradas por movimentos sociais amplos e protestos 

espontâneos, sem hierarquia e especialização direta, que foram intensificados pelo processo 

de globalização informacional permitido pelo avanço das tecnologias da informação. 

Ainda, políticas cambiais, outro dos possíveis instrumentos a serem utilizados em 

estratégias corporativistas, foram também fortemente dificultadas com a integração financeira 

global, uma vez que tentativas de fixar ou restringir a taxa de câmbio em um nível desejado 
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tendem a gerar tensões sobre as reservas internacionais
22

. Resta-nos, portanto, identificar qual 

é a margem de ação que sobra aos Estados para otimizar sua capacidade estatal em um 

contexto hostil aos arranjos corporativistas tal como estes se desenvolviam no passado. Na 

última sub-seção retornaremos à escola institucionalista, na medida em que, em sua crítica aos 

preceitos apressados do neoliberalismo, ela nos indica mecanismos para, através das 

instituições, adaptar para o contexto atual as estratégias disponíveis aos Estados modernos 

para alcançar o desenvolvimento econômico, ao que adicionaremos também a capacidade de 

projeção de poder e do potencial geopolítico.  

 

1.3.2 – Autonomia inserida e o corporativismo em tempos de globalização 

A escola institucionalista, conforme já se explicitou, teoriza sobre a globalização no 

sentido de buscar os arranjos institucionais passíveis de aumentar a capacidade estatal, uma 

vez que seus autores indicam não ser nem inevitável nem recomendável que se deixe os temas 

sensíveis e estratégicos para as nações, tal como o desenvolvimento socioeconômico, a cargo 

das forças de mercado. Pelo contrário, Weiss (1998) aponta que o papel dos Estados na gestão 

destas questões foi alterado, mas não suprimido ou mesmo enfraquecido. 

A inserção eficiente de setores produtivos no comércio internacional em um ambiente 

de alta competitividade não se dá simplesmente pela exposição desses setores à competição 

internacional, mas sim através da coordenação estatal, de modo a fortalecer setores-chave, 

concedendo-lhes apoio logístico, financeiro, diplomático ou em termos de infraestrutura. Caso 

contrário, gargalos importantes podem comprometer o desenvolvimento e a racionalização da 

indústria doméstica, e a indústria doméstica pode não resistir à concorrência externa, o que 

envolve custos ainda maiores quando se trata de um setor estratégico. 

A capacitação empresarial, sobretudo em países em desenvolvimento, que passam a 

precisar se inserir na economia global, competindo com países desenvolvidos, não se realiza 

sozinha. Uma prerrogativa para a competição é o domínio de novas tecnologias de produção, 

aliadas a exigências de capital superiores às que empresários locais seriam capazes de 

acumular. Nesse caso, o Estado teria que ser um articulador não apenas da organização dos 

mercados financeiros, como também de mecanismos de aprimoramento tecnológico (EVANS, 

1998). 

                                                 
22

 Entretanto, Wray (2015) aponta a possibilidade de manutenção de tais políticas nos casos de economias 

exportadoras líquidas, dispondo de vastas reservas, ou em países que apliquem controles de capital, tópico 

politicamente e economicamente sensível. 
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A coordenação dos recursos financeiros é essencial na falta de capitalistas individuais 

capazes de assumir riscos no nível exigido pela tecnologia moderna, de modo que o Estado 

precisa servir como banco de investimentos, mobilizando os fundos necessários na aplicação 

de atividades transformadoras (GERSCHENKRON, 1962). Em países de desenvolvimento 

mais recente, ainda, o que impede o caminho da transformação industrial é uma carência de 

empresariado no sentido de “percepção de oportunidades de investimento e sua transformação 

em investimentos reais” (HIRSCHMAN, 1958, p. 35). Empresários, ainda, podem não seguir 

o princípio de tomada de decisão induzida pela maximização, o que precisaria ser adequado 

pela intervenção estatal (EVANS, 1998). 

Exemplo da sistematização dessas medidas se encontra em “The East Asian 

Development Experience”, no qual Chang (2006) descreve o processo de desenvolvimento do 

leste asiático, que talvez tenha sido o modelo mais bem sucedido de países que superaram o 

subdesenvolvimento através de suas políticas industriais. Chang indica que os países 

asiáticos, em seu período de desenvolvimento, utilizavam controle de entrada e saída de 

capitais, além de exigir que transações de câmbio ficassem a cargo de bancos estatais, para 

evitar fuga de capitais. Como resultado, durante a crise da dívida, não houve fuga de capitais 

na Coreia.  

Havia, também, controle sobre o consumo de artigos de luxo, estimulando a 

importação de bens de capital. As empresas, ainda, não perdiam sua competitividade, de 

modo que ao invés de uma "disciplina de mercado", as corporações eram submetidas a 

condições para a obtenção de crédito. Condições estas, impostas visando o desenvolvimento 

seletivo de setores considerados essenciais ou estratégicos. No bojo das medidas adotadas está 

a desvalorização cambial; subsídios às exportações; fornecimento de informações sobre 

mercados por meio de agências e serviço diplomático; fomento à economia em escala através 

de fusões; restrição no acesso ao mercado doméstico por parte de companhias estrangeiras, 

entre outras. 

Esse modelo, portanto, desenvolve-se a partir de um Estado capaz de coordenar e 

mobilizar o empresariado nacional em torno de um projeto de desenvolvimento. A burocracia 

estatal não é capaz de exercer tais funções complexas apenas maximizando seu aspecto 

ideotípico de impessoalidade, através de regras previsíveis e a redução da percepção de riscos 

pelo setor empresarial. Como aponta Evans (1998, p.66), “o empresariado deve ser 

seletivamente estimulado, complementado e reforçado. Isto, por sua vez, exige conexões mais 
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íntimas com agentes econômicos privados, um Estado que seja mais ‘inserido’ na sociedade, e 

não isolado dela”. 

A autonomia de pressões societárias, constituinte de Estados fortes, não deve se 

confundir com a natureza predatória do estatismo ingênuo. Este parte de premissas duvidosas, 

ao sobrevalorizar a capacidade de alocação de recursos do Estado de forma independente e 

desconectada do setor produtivo. Este é justamente o perigo que se incorre em Estados 

burocráticos-autoritários. Estes maximizam a relação entre poder formal e real da burocracia, 

além de aumentar a independência desta frente pressões externas. Não obstante, a 

possibilidade de decisões erradas é igualmente maximizada, uma vez que o Estado é impedido 

de conhecer as consequências de suas políticas, tendo em vista que o diálogo com a sociedade 

se vê prejudicado (OSZLAK, 2015). 

É no sentido de reunir as condições nas quais os Estados são capazes de coordenarem 

os grupos de pressão econômicos da sociedade em torno de um projeto nacional fugindo desse 

efeito colateral do estatismo ingênuo que Evans (1993) desenvolve o conceito de “autonomia 

inserida”: 

A "autonomia inserida" é o inverso da dominação absolutista incoerente do 

Estado predatório e constitui a chave organizacional para a eficácia do 

Estado desenvolvimentista. Essa autonomia depende de uma combinação 

aparentemente contraditória entre isolamento burocrático weberiano e 

inserção intensa na estrutura social circundante. A forma de se obter tal 

combinação contraditória depende, é claro, tanto do caráter historicamente 

determinado do aparelho de Estado como da estrutura social na qual está 

inserida. 

A autonomia inserida segue a linha do “hibridismo” apontado por Evans (1995b) 

como característica essencial da administração pública eficiente. Esse hibridismo se 

caracteriza por (1) capacidade burocrática construída a partir da contratação meritocrática, 

normas profissionais, carreiras previsíveis e bem remuneradas e estruturas organizacionais 

coordenadas; (2) sinais de mercado, que informam os custos e benefícios das atividades 

públicas e facilitam a alocação de recursos; e (3) participação democrática de base, que 

assegura que os fins administrativos reflitam as necessidades dos cidadãos comuns. 

Nesses termos, um Estado ser simultaneamente autônomo e inserido pressupõe a sua 

relativa autonomia frente aos grupos de pressão, de modo que possa selecioná-los e estimulá-

los a cooperar em um projeto que é definido pelo poder formal, mas que, através da interação, 

abarca os interesses e as informações provenientes desses grupos. Para tal, a fusão entre 

classes e grupos de interesse de forma coesa pode se tornar um obstáculo para o 
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desenvolvimento das estratégias de Estado, que, para serem postas em prática, perpassariam 

uma adesão das classes e a contenção dos conflitos (EVANS, 1998). 

Portanto, a autonomia inserida está ligada a estruturas de poder nas quais o Estado é 

forte e os grupos sociais são fortemente organizados, porém figuram mais claramente como 

um instrumento de política pública do que um parceiro com o qual se negocia (WEISS, 1998). 

O conceito se aproxima, portanto, da noção de corporativismo, unindo este conceito mais 

amplo a práticas mais específicas de estímulo à competitividade, o que passa a ser essencial 

em um contexto no qual a competição capitalística excedeu as fronteiras nacionais e se tornou 

mais complexa devido à fluidez desfrutada pelo capital financeiro e pelas empresas 

transnacionais. 

 

1.3.3 – O corporativismo, a geopolítica e os hidrocarbonetos 

O debate em torno do corporativismo se concentrou inevitavelmente na esfera 

econômica, uma vez que, como vimos, o fenômeno deriva, em grande medida, da forma como 

o capitalismo global avançou. Inicialmente muito identificado com o modelo fordista de 

produção – menos flexível e mais passível de coesão no interior da firma, entre os grupos de 

pressão e entre esses e o Estado –, a globalização e o toyotismo, por um lado, dificultam tais 

articulações, mas por outro as tornam imprescindíveis, na medida em que alguns grupos 

econômicos, para projetarem-se no novo ambiente competitivo, dependem dos suportes 

financeiros, diplomáticos e logísticos do poder público. 

Contudo, onde a articulação entre empresas e Estados se desenvolveu de forma mais 

concreta, e, sobretudo, quando a área de atuação dos grupos econômicos envolvidos é 

altamente sensível do ponto de vista geopolítico, pode haver um transbordamento da natureza 

econômica de estruturas corporativistas. Se, por um lado, governos receptores de IED’s se 

preocupam com a redução de sua soberania pela ação autônoma de companhias 

multinacionais, há também o temor de que sejam utilizadas como instrumentos de política 

externa de seus países de origem. 

Desta forma, quanto mais sensível for o setor em questão para a segurança do país, 

maior deverá ser o desejo das elites pela formação de estruturas corporativistas, que 

coordenem a ação dos grupos de interesse em torno de projetos nacionais. Contudo, 

dependendo do grau de organização desses grupos, poderá haver resistência, de modo que a 

saída corporativista é aquela de uma subordinação negociada entre capital e Estado, diferente 
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da subordinação forçada do estatismo ingênuo e da autonomia desarticulada do capital em 

regimes altamente liberais. 

Consideramos o setor escolhido para a análise nesta dissertação, o de petróleo e gás – 

ou de hidrocarbonetos – particularmente relevante para o estudo do corporativismo, por se 

tratar de uma atividade produtiva de caráter dual: altamente importante do ponto de vista 

econômico e geopolítico. Isso faz com que, onde essa indústria se desenvolveu, tenha se 

tornado um vetor importante na estratégia ampla dos países, englobando a economia e a 

segurança, sobretudo em países capazes de realizar uma articulação de forma mais concreta. 

Primeiramente, a definição de prioridades de indústrias sensíveis, como a de P&G 

pode ser objeto de competição entre diferentes setores de um governo. Em países 

exportadores, ministérios da economia podem não consentir com o uso de “armas 

energéticas” como embargos e interrupções de fornecimento propostos pelas autoridades 

diplomáticas. Alternativamente, em países importadores, os responsáveis pela economia nem 

sempre estarão preocupados se a origem da oferta de combustível é nacional ou estrangeira 

(HÖGSELIUS, 2019). 

Soma-se a isto que governos frequentemente enfrentam dificuldades de convencer as 

companhias petrolíferas, estatais ou privadas, a serem utilizadas como instrumentos de 

política externa. Estas tendem a se oporem a tais conexões políticas estreitas, a não ser que 

elas resultem em benefícios competitivos. A posição favorável à resistência, mesmo em 

companhias estatais, deriva do que já mencionamos anteriormente acerca da dependência do 

grau de especialização das burocracias: ao tentar intervir em demasia em oposição à estratégia 

interna da companhia, seus diretores podem afastar-se do cargo. Ademais, enquanto as 

companhias possuem centenas de especialistas dedicados a contrapor tentativas de 

intervenção excessiva das forças governamentais, o governo em si possui poucas pessoas 

especializadas na área supervisionando a estratégia das companhias (HÖGSELIUS, 2019). 

Portanto, a formação de arranjos corporativistas no setor depende da capacidade de 

convergência entre as lideranças empresariais e poder político de um lado, e entre o poder 

político e a sua burocracia do outro. Elementos como a natureza centralizadora ou 

descentralizadora de cada regime, bem como a localização geográfica dos depósitos de 

hidrocarbonetos (que podem encontrar-se próximos ou distantes de potenciais mercados, em 

regiões geopoliticamente tensionadas ou pacíficas) podem interferir na capacidade de cada 

Estado de instrumentalizar sua indústria de combustíveis para fins da sua estratégia 

geopolítica.  
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Tal convergência parece ter sido afetada, ainda, por diferentes contextos, de modo que 

ondas de domínio estatal e privado se alternaram.  Até a Primeira Guerra, o setor era 

virtualmente dominado pela empresa privada, com grandes conglomerados dominando-o 

globalmente. Dos anos 20 aos anos 70, os Estados passaram a tomar maior interesse no setor, 

considerado estratégico, e, logo, não podendo ser deixado às preferências do mercado. Este 

período foi marcado pela nacionalização das indústrias estrangeiras de P&G em diversos 

países. As duas décadas seguintes foram marcadas pelos baixos preços do barril de petróleo 

(Anexo I) e pelo processo de privatização e pulverização de ações das companhias nacionais, 

bem como a consolidação do mercado global por fusões entre as principais companhias (as 

“sete irmãs”, ou “supermajors”), que se destacavam pela sua integração vertical e domínio 

tecnológico (HÖGSEELIUS, 2019). 

 Finalmente, os anos 2000 foram marcados pelo fortalecimento de companhias 

petrolíferas nacionais (NOC’s), de que um artigo de 2007 do Financial Times listou as 7 

principais (as novas “sete irmãs”), dentre as quais estão as duas principais dos países que 

estudamos nesta dissertação: a Petrobras, brasileira, e a Gazprom, russa. Em 2007, as novas 

sete irmãs eram responsáveis por um terço da produção global e um terço das reservas, 

enquanto as antigas supermajors produziam 10% do petróleo global e detinham apenas 3% 

das reservas
23

 (HOYOS, 2007).  

O fortalecimento das NOC’s se deu simultaneamente ao forte aumento dos preços do 

petróleo (ANEXO I). O maior alívio fiscal aos Estados e financeiro às companhias favoreceu 

uma maior interlocução entre ambas as partes e a utilização das companhias em estratégias 

amplas. Isso se produziu nos nossos dois estudos de caso. Não se pode afirmar que a dinâmica 

de preços tenha sido a principal condicionante, e cada país passou por contextos históricos 

particulares, mas é inegável que houve uma maior disposição política à intervenção estatal 

quando os recursos para tal abundavam. 

Tendo encaminhado o debate teórico acerca do corporativismo, da globalização e do 

setor de hidrocarbonetos, dedicaremos os próximos dois capítulos, respectivamente, a cada 

estudo de caso. Neles, buscaremos entender em que medida as estruturas de representação de 

interesses convergiram ou se afastaram de moldes corporativistas e como isto se relacionou 

com as taxas de maior ou menor efetividade das políticas públicas desenvolvidas para suas 

indústrias de P&G. 
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 Quando da formação da OPEP, em 1960, as multinacionais do petróleo eram donas de 85% das reservas, 

contra apenas 1% das companhias nacionais.  Em 2010, as NOC’s (à exceção da Rússia) eram donas de 88%, 

deixando apenas 6% para as supermajors (SAUER; RODRIGUES, 2016). 
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CAPÍTULO II  

BRASIL : O CORPORATIVISMO INACABADO. 

 

Uma vez apresentado, no capítulo 1, o arcabouço teórico sobre o qual está assentado o 

conceito de corporativismo, propõe-se, neste segundo capítulo, descrever como as instituições 

brasileiras apresentaram, em maior ou menor medida, configurações que as aproximassem ou 

distanciassem do tipo-ideal corporativista ao longo de diferentes períodos, e quais foram os 

efeitos do grau de corporativismo sobre o setor de petróleo e gás. Para tal, recorreremos aos 

indicadores das variáveis propostas na introdução.  

Deve-se mencionar, contudo, a falta de consenso na literatura científica especializada 

nas instituições brasileiras a respeito da existência ou não de corporativismo no país
24

. Não 

está claro em que medida a preponderância do Estado no desenvolvimentismo brasileiro 

permite a articulação do empresariado. 

Mancuso (2007), então, debruça-se sobre a questão – especificamente da força do 

empresariado – e sistematiza a bibliografia ligada à questão da força ou fraqueza do 

empresariado que opera no país, chegando a identificar 5 “ondas” de abordagens que apontam 

diferentes elementos para avaliar o poder da classe empresarial
25

. Desta forma, junto aos 

elementos apontados por estas diferentes correntes em torno do papel do empresariado, 

analisaremos o papel das elites trabalhista e burocrática em torno dos projetos políticos dos 

diferentes governos circunscritos pela nossa delimitação temporal. 

Contudo, a década de 90, marco do início da análise proposta, encontra-se justamente 

em um momento de transformação do sistema de representação de interesses tal como este se 

dava até então. Por tal razão, o apêndice XXVI foi elaborado de modo a apresentar 
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 Em 1995, por exemplo, Reis propõe que a história sindical brasileira nunca foi corporativista, uma vez que o 

Estado ora é aprisionado por alguns interesses privados particularmente poderosos, e ora desfruta de autonomia 

irrestrita. Gomes (2005a), por outro lado, vê que o corporativismo surge no país como modelo de representação 

política montado por Vargas. Lobo (2016), por fim, considera que há organismos e regulamentos na burocracia 

estatal e na estrutura sindical de matriz tipicamente corporativista, ainda que este jamais se tenha completado no 

Brasil. 
25

 (1) Uma primeira onda indicava que o setor nacionalista do empresariado industrial seria capaz de aliar-se aos 

trabalhadores em uma “revolução nacional” (MATTOS, 1958; SODRÉ, 1958 entre outros); (2) uma segunda 

onda apontava para a fraqueza da burguesia nacional, relegada ao papel de sócia menor, caracterizada por não 

ser anti-imperialista nem nacionalista (CARDOSO, 1965; FURTADO, 1965; FERNANDES, 1976; BRESSER-

PEREIRA, 1974, entre outros); (3) a terceira indica que, apesar de seus limites, o empresariado teve atuação 

política intensa no processo de industrialização e em momentos-chave, como em 63 e em 87-88 (DINIZ; 

BOSCHI, 1978; LEOPOLDI, 1984 e outros); (4) a quarta propõe que o empresariado nacional é incapaz de ação 

coletiva intra ou inter-setorial, o que lhe torna fraco politicamente, e a origem de sua fraqueza seria o próprio 

sistema corporativista (SCHNEIDER, 1998, 2002, entre outros); (5) e uma quinta onda destaca o empenho do 

empresariado em grande processo de organização e mobilização na década de 90, partindo justamente de uma 

entidade corporativista, a CNI (DINIZ, 2002, OLIVEIRA, 2003). 
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brevemente os elementos característicos do corporativismo tal como este se apresentou 

historicamente no Brasil. 

Neste capítulo serão desenvolvidas 4 seções. A primeira irá tratar do sistema de 

representação de interesses que emerge pós-88, marcado pelo distanciamento das elites 

trabalhista e empresarial das arenas de tomada de decisão, falência do paradigma 

desenvolvimentista do Estado brasileiro e fortalecimento do viés neoliberal por parte das 

elites políticas. A segunda trata dos governos que surgem a partir da década de 2000 e buscam 

reformular o pacto trabalho-capital, estabelecer um projeto conjunto de desenvolvimento 

industrial e recuperar e fortalecer as arenas de interação institucionalizadas de formulação de 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento. Uma breve seção irá tratar do ponto de 

inflexão verificado em 2016, quando em um curto período de tempo uma série de reformas 

impactam substancialmente o sistema de representação de interesses brasileiro. Uma última 

seção será dedicada a descrever e avaliar as principais políticas públicas relacionadas ao setor 

de P&G, de modo a verificar em quais períodos estão relacionados a maior capacidade estatal. 

Ao final destas seções, apresentaremos os resultados para a causalidade proposta no estudo de 

caso brasileiro. 

Uma vez que buscamos verificar a manifestação de estruturas corporativistas nos 

períodos propostos, as duas primeiras seções serão divididas em subseções dedicadas, 

respectivamente, ao Estado – incluindo a atuação das elites política e burocrática -, aos 

sindicatos e ao empresariado. A seção 3, pelo curto período temporal, não requer uma divisão 

esmiuçada de cada grupo de interesse. Uma sistematização da relações estado/sociedade, 

regime político, classes dirigentes e administração pública em cada período estudado pode ser 

acompanhada no apêndice I. 

 

2.1 – A Crise do Corporativismo no Regime Democrático 

Os anos posteriores ao fim do regime militar marcaram a transição absoluta do 

paradigma desenvolvimentista que havia vigorado no país por 55 anos (CERVO, 2008; 

APÊNDICE I). O modelo que era nacional-desenvolvimentista, autoritário (por mais que a 

democracia houvesse vigorado por 19 anos, a experiência foi atravessada por dois longos 

regimes autoritários), marcado pela presença de empresários e pela burocracia pública na elite 

dirigente e cuja administração era burocrática se esgota, e é substituído por um novo modelo, 

liberal-dependente, democrático, cuja elite é composta por agentes financeiros e rentistas, e 

cuja administração é gerencial.  
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Este segundo momento, que compõe o primeiro bloco de análise proposto neste 

trabalho, é marcado por uma crise do sistema anterior, corporativista (APÊNDICE XXVI). A 

crise se traduz na inexistência de um projeto nacional. Na década de 90, os grupos 

empresariais são afastados das arenas de tomada de decisão e formulação de políticas 

públicas, enquanto o movimento sindical, ainda que menos combativo do que na década de 

80, segue recusando a sua inserção em um novo arranjo corporativista submetido à tutela 

estatal. 

 

2.1.1 – O Estado 

O segundo choque do petróleo e a crise das taxas de juros de 1979 marcaram, para o 

Brasil, a interrupção do fluxo de poupança externa que havia financiado os projetos de 

desenvolvimento do país (sobretudo durante o regime militar) e a perda da capacidade de 

poupança e investimento do Estado, que apresenta uma tendência declinante desde então 

(ANEXO II). Desta forma, o Estado brasileiro, nas décadas de 80 e 90, foi absolutamente 

passivo em relação à indústria, que se encontrava no centro da política econômica e do projeto 

nacional até então. 

As instâncias de articulação que existiam no regime militar (que já haviam sido 

reduzidas) foram esvaziadas e abandonadas. É o caso do próprio Conselho de 

Desenvolvimento Industrial (CDI), cuja reorganização em 1988 não significou uma retomada 

das arenas de diálogo institucionalizadas com a indústria. Esta inoperância confirmaria a 

interrupção da aplicação de uma política industrial durante o governo de José Sarney 

(PEDREIRA, 2012).  

A opção substitutiva pensada neste governo foram as “câmaras setoriais”: foros de 

discussão setorial de política industrial no plano das cadeias produtivas, que, em um primeiro 

momento, tornaram-se uma instância de negociação e monitoramento de preços
26

 (MARTIN, 

1996). Em março de 1991, as câmaras setoriais retomaram seu antigo nome e seriam 

responsáveis pela liberação gradativa dos preços congelados. Ademais, por iniciativa de 

Aloísio Mercadante (PT-SP), adotariam o modelo tripartite. Contudo, a ruptura com o 

bipartismo seria meramente formal, uma vez que as câmaras seguiriam funcionando, 
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 No início do governo Collor, estas foram rebatizadas e substituídas pelos Grupos Executivos de Políticas 

Setoriais (GEPS), que teriam a missão de modernização das cadeias produtivas. Contudo, de acordo com Rua 

(1992), estes grupos eram marcados por (1) membros que não representavam qualquer grupo social; (2) não 

serem considerados como instâncias formais de negociação; (3) falta de compromisso do governo ou das partes 

em efetivação das soluções propostas; (4) ausência de uma agenda ou sequência de debates e negociações. 

Nestas condições, os GEPS não poderiam ser considerados centros de elaboração da política industrial, e, sob 

efeito da conjuntura de crise, não foram pra frente (MARTIN, 1996). 



 

 

55 

 

basicamente, como mecanismo de interlocução entre empresários e governo, com participação 

trabalhista baixa ou nula (MARTIN, 1996).  

Ainda assim, já em dezembro de 1991, sindicatos, empresários e representantes do 

governo desenvolveram uma rara experiência efetivamente tripartite no âmbito da câmara 

setorial da indústria automotiva, que gerou, em 1992 e 1993, acordos nacionais inéditos. 

Portanto, esta nova arena que surgia tinha o potencial para lidar com questões prementes para 

a indústria neste momento de crise, ainda que de forma setorizada, não-sistêmica. Por isso, 

seu modelo foi entendido por Martin (1996) como um “meso-corporativismo”. 

Contudo, neste contexto de crise sistêmica da sinergia entre Estado e sociedade e das 

capacidades materiais de intervenção estatal, os instrumentos disponíveis para realização de 

um planejamento em torno de um projeto nacional se revelaram ineficazes. A Constituição de 

88 previa o envio pelo Executivo de um Plano Pluri-Anual (PPA) com as diretrizes, objetivos 

e metas da burocracia federal em programas de longa duração para a consideração do 

Legislativo (BRASIL, 1988). Porém, justamente a inflação acelerada dos primeiros anos após 

a Constituição tornava inviável o planejamento de longo prazo, e por conta disto o primeiro 

PPA (1991-1995) não teve caráter de plano, mas sim de consolidação de orçamentos 

(CUNHA, 2018a). 

O descontrole das contas públicas foi derivado do populismo inicial das elites que 

comandaram o país nos primeiros anos do regime democrático, sob coordenação do grupo 

conhecido como “Centrão” no Congresso Nacional. Os fracassos dos planos Cruzado e 

Collor, somados à indefinição da liderança industrial em torno de um projeto que englobasse a 

inserção competitiva do país no comércio internacional, abriram margem para o 

fortalecimento de perspectivas neoliberais como resposta, sobretudo, à hiperinflação que se 

instalava em 1990 (BRESSER-PEREIRA, 2007). Em junho de 1990, lança-se mão da Política 

Industrial e de Comércio Exterior (PICE), que iniciou um novo modelo, no qual passava a 

predominar a preocupação com a eficiência e a competitividade da indústria nacional, já 

vislumbrando a competição à qual estavam (e futuramente estariam ainda mais) expostos os 

empresários brasileiros. Destes planos de Collor esperava-se uma recuperação rápida, o que 

não se verificou na prática. 

A conjuntura mundial era marcada pelo fim da Guerra Fria e por um otimismo das 

organizações internacionais em relação à inexorabilidade da expansão do capitalismo de 

mercado anglo-saxão, traduzido no Consenso de Washington. Nesta conjuntura, ganha força a 

percepção monetarista entre as elites domésticas, segundo a qual a estabilidade econômica se 
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resumiria à estabilidade monetária, de choque
27

. Haveria, ainda, uma pressão externa das 

entidades econômicas internacionais pela adoção das reformas que liberalizassem as forças de 

mercado, e progressivamente o ideal de redução da interferência do Estado na economia foi 

ganhando status paradigmático não apenas no meio político, como no imaginário da 

população. A adequação aos postulados de Washington (ou ao menos a intenção de fazê-lo) 

levou o país ao que Cervo (2008) caracterizou como “paradigma do Estado normal”. 

Em 1991, ocorre uma mudança geral nos ministérios do então presidente e, com a 

mudança da equipe econômica, consolida-se uma nova coalizão liberal, conservadora e 

cosmopolita que vinha sendo gestada desde o fracasso do plano Cruzado. Inicia-se, segundo 

Bresser-Pereira (2007), um pacto liberal-dependente, constituído por grandes rentistas, o 

mercado financeiro, multinacionais e pelos interesses estrangeiros no Brasil (APÊNDICE I). 

Deste pacto estariam excluídos a burguesia industrial nacional e a burocracia pública, ambos 

marcados pelo fracasso do plano Cruzado como símbolos do protecionismo e do estatismo. 

Uma vez abandonado o sistema de fomento à indústria, inicia-se um processo de 

privatizações de indústria e de infraestrutura
28

, o que submeteu o empresariado industrial 

nacional, enfraquecido por muitos anos de estagnação, à concorrência de importações e 

investimentos estrangeiros, implicando a desnacionalização da economia brasileira 

(PEDREIRA, 2012). As privatizações foram impulsionadas pelo programa nacional de 

desestatização, que permitia, após 3 anos da privatização, a obtenção de 100% das ações 

votantes pelo capital estrangeiro (BRASIL, 1990). Consequentemente, foi fortalecido o 

argumento de que o país tenha passado por um processo de desindustrialização, visto que o 

forte fluxo de IED’s do período foi baseado em fusões e aquisições, o que fragilizou a posição 

do capital nacional na economia (PEDREIRA, 2012). 

 Do ponto de vista institucional, a Constituição de 1988 havia tornado mais rígida a 

burocracia ao retirar do Executivo a autonomia para a estruturação dos órgãos públicos e ao 

retirar a flexibilidade adquirida em 67, posto que o vínculo empregatício da administração 
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 Em seu livro, “A Doutrina de Choque”, Klein (2007) descreve o padrão seguido por economistas liberais na 

década de 90, que, partindo das idéias da “doutrina do choque” de Milton Friedman, propunham uma série de 

reformas econômicas no sentido da desregulamentação e liberalização das forças de mercado como resposta a 

grandes crises sociais, desastres ou outros momentos de crise. Segundo a autora, diante da situação da “confusão 

mental” na qual se encontrariam as populações, a construção de um sentimento de inevitabilidade e urgência de 

tais reformas possibilitaria que as mesmas fossem passadas, apesar de sua impopularidade.  
28

 Vale ressaltar o papel desempenhado neste processo pelo BNDES. De agência no centro do projeto de 

desenvolvimento nacional, na década de 90 o banco passou a exercer função de gestor do Programa Nacional de 

Desestatização, responsável pelo suporte administrativo, financeiro e técnico do programa (DINIZ; BOSCHI, 

2004). 
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direta e indireta são equiparados novamente
29

. Já em 1995 inicia-se o processo – sob a batuta 

do então presidente Fernando Henrique Cardoso – de uma nova reforma burocrática, visando 

a substituição da administração pública weberiana e burocrática por uma gerencial. A 

elaboração da reforma seria realizada pelo novo Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado. 

Em meio às pressões internacionais em torno da ideologia do “Estado mínimo”, 

produziu-se uma corrida por harmonização internacional em torno de práticas regulatórias de 

viés utilitarista que traduziam a reforma do aparelho do Estado em um processo 

descentralizador no qual o Estado seria reduzido, se tornaria mais flexível, orientado por 

resultados (e não por processos) e concederia maior margem de ação ao burocrata individual, 

que, adotando práticas oriundas do setor privado, atuaria como um “gerente”. Tal 

descentralização seria realizada pelo novo órgão nascido da reforma: as agências reguladoras, 

que deveriam ter autonomia administrativa e orçamentária ante o governo central, inclusive 

no que diz respeito à seleção do seu pessoal
30

 (CUNHA, 2018b). 

A governança por meio de agências reguladoras caminha no sentido oposto do 

corporativismo: seu corpo técnico altamente especializado acaba por insular-se, colocando-se 

em uma situação de baixa interação com atores sociais e de distanciamento de arenas de 

debate político, ainda que, paradoxalmente, tenham como uma de suas funções principais a 

mediação de conflitos entre interesses concorrentes. Este desenho institucional de insulamento 

burocrático resultante da burocracia gerencial que se materializou nos anos 90, ao aumentar o 

isolamento dos decisores, amplia os incentivos às práticas personalistas e voluntárias e reduz 

mecanismos de responsabilização das elites estatais (FÉ, 2003)
31

. 

Este movimento fica ilustrado no caso brasileiro pela desativação das câmaras 

setoriais ao final de 1995, uma vez que, apesar dos resultados obtidos e do êxito no 

                                                 
29

 Em 1967, havia sido implementada uma reforma do serviço público através do Decreto-lei 200, que passa a 

permitir a contratação a fundações e estatais por vínculo de CLT, flexibilizando a contratação e fortalecendo a 

administração indireta. Bresser-Pereira (2007) concebeu o nome de “reforma desenvolvimentista” para este 

decreto-lei, visto que impulsionou a atuação de estatais no país. 
30

 A questão do vínculo empregatício com as agências viria a ser reformado em um sentido gerencial a partir da 

lei nº 9.986/2000, que instituiu a necessidade de concurso público para a seleção para o quadro das agências, mas 

optando pelo regime celetista, e não estatutário. Reforçou também a estrutura insulada das agências ao 

estabelecer a avaliação de desempenho como requisito para a progressão na carreira. Entretanto, foi observado, a 

partir da década de 2000, um processo de weberianização dessa administração pública, pela a adoção de leis em 

2004 e 2016 que equipararam os regulocratas às outras carreiras federais e pela ocupação crescente de cargos de 

direção das agências por servidores de carreira (APÊNDICE I; CUNHA, 2018b). Por tal razão, entendo que a 

partir do governo Lula, o paradigma administrativo adquiriu um caráter híbrido, fugindo às intenções originais 

da reforma da década de 90 (APÊNDICE I). 
31

 É válido notar que, entre os governos da década de 90, a média de ministros com filiação partidária é inferior 

comparativamente aos governos Sarney e Lula (D’ARAÚJO, 2009), indicando maior preocupação com o 

insulamento burocrático até mesmo na composição da cúpula do Executivo.  
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funcionamento como arena (pretensamente) tripartite, o modelo meso-corporativista dessas 

instituições destoava do modelo neoliberal de substituição do controle burocrático por 

mecanismos puramente de mercado (PEDREIRA, 2012). Como resultado da substituição de 

arenas de representação de interesses de matriz corporativista pelas agências reguladoras 

observou-se a reprodução e intensificação de interações entre grandes líderes empresariais e 

autoridades governamentais, porém em contatos de natureza mais pessoal do que 

institucional, os já mencionados “anéis burocráticos” (PONT, 2016), que seguiriam marcando 

fortemente as interações entre Estado e sociedade no país mesmo nos governos seguintes. 

A crença neoliberal de que a estabilidade monetária, reformas de mercado e 

privatizações seriam suficientes para a recuperação do desenvolvimento econômico não se 

confirmou na realidade. A política econômica era baseada no chamado tripé 

macroeconômico
32

. Por outro lado, o plano Real, que consegue de fato combater a inflação, 

ao estabelecer paridade com o dólar, representa grande impacto macroeconômico no setor 

industrial e exportador. Esperava-se que a indústria passasse por dificuldades durante a fase 

de reestruturação, mas que dentro de alguns anos emergiria ajustada e competitiva. Ainda, o 

desequilíbrio externo seria temporário e facilmente financiável pelo atraente programa de 

privatizações (DINIZ; BOSCHI, 2004).  

Contudo, apesar do sucesso no controle da inflação – que se deu com forte aumento da 

dívida pública no governo FHC (APÊNDICE VII) –, o período imediatamente pós-real não 

resolveu a equação do crescimento. A capacidade instalada não cresceu como se esperava e 

qualquer movimento de retomada do consumo seria abortada pelas medidas de restrição ao 

crédito, elevação dos juros
33

 e aumento dos créditos compulsórios, de modo que o 

crescimento passou a ser um fator secundário da política econômica (LACERDA, ET AL., 

2010). Em meio ao cenário de crise internacional entre 1997 e 1998, o desequilíbrio foi 

ampliado, e o país precisou recorrer ao FMI e, em janeiro de 1999, abandonar a paridade com 

o dólar. 

Em seu segundo mandato, em contexto de forte desemprego, foi preciso que FHC 

pusesse em prática medidas de incentivo setorial, de financiamento de processos de fusão por 

intermédio do BNDES e ressuscitasse as câmaras setoriais. Este último ponto ilustra o clamor 

por grupos econômicos e sociais por arenas de negociação e formulação de políticas públicas, 

                                                 
32

 O tripé consiste nos princípios de equilíbrio das contas públicas baseadas na busca por superávits primários, 

câmbio flutuante e metas de inflação. 
33

 É válido notar que diante da crise asiática e do perigo de evasão de divisas, em dezembro de 1997, a taxa de 

juros sai de 2,9% para alcançar os 38% (APÊNDICE II) , iniciando uma série de longo prazo que levaria o 

crédito a custos proibitivos no país, em prol da estabilidade monetária. 
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o que havia desaparecido no governo do então presidente. Assim, o retorno das câmaras 

representa a pressão dos grupos de interesse por mecanismos de preservação de empregos e 

planejamento para superação da dramática desvalorização cambial que se seguiu à eleição 

presidencial de 1998 (PEDREIRA, 2012). 

Finalmente, deve-se ressaltar que a década de 90, sobretudo com Armínio Fraga à 

frente do Banco Central do Brasil (BCB), viu avançar a liberalização da mobilização de 

capital financeiro, permitindo, portanto, o aumento do investimento de portfólio e a tomada de 

controle acionário por empresas financeiras estrangeiras. O objetivo deste movimento, 

conforme pregado pelas instituições econômicas internacionais, seria o de fortalecer o 

mercado financeiro brasileiro, ampliando a capacidade de financiamento interno e 

dinamizando a economia através do mercado privado.  

Contudo, conforme as conclusões de Freitas e Prates (2001, p.104), “a abertura  

financeira  da economia  brasileira  não  contribuiu  para  a  superação  da  fragilidade  

financeira estrutural   do   país:   a   inexistência   de   mecanismos   privados   domésticos   de 

financiamento  de  longo  prazo”. Na prática, o BNDES, ainda que com atuação reduzida, 

seguiu como o principal provedor de financiamento de longo prazo de investimentos 

produtivos no mercado doméstico. Ainda, segundo as autoras, “os recursos captados  pelos 

bancos   mediante   emissão   de   títulos   no   exterior   não alteraram   de   forma 

significativa  o financiamento do  sistema  bancário;  pelo  contrário,  foram  canalizados, 

sobretudo, para operações de arbitragem com títulos públicos” (FREITAS; PRATES, 2001, p. 

105). 

 

2.1.2 – Os Sindicatos 

Em meio à desarticulação da coordenação de um projeto de Estado, a esfera trabalhista 

se traduziu em um abandono do modelo vigente até então. Surgia, ainda durante o regime 

militar, o movimento conhecido como “novo sindicalismo”, que visava retirar o fator trabalho 

da equação corporativista iniciada por Vargas, caracterizada pela tutela sobre o movimento 

sindical (APÊNDICE XXVI). Em seu lugar, idealizava-se um sindicalismo classista, contrário 

à conciliação de classes, com objetivos de liberdade e autonomia sindicais, direito à greve, 

reintegração das diretorias cassadas, fim da unicidade e do imposto sindical, entre outros, em 

uma postura anti-corporativista.  

Encabeçando este movimento, surge a Central Única dos Trabalhadores (CUT), ligada 

ao Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo e cuja corrente hegemônica chama-se 
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“Articulação Sindical”. Ligado a este movimento de contestação das lideranças sindicais 

oficiais, surge também no início dos anos 80 o Partido dos Trabalhadores (PT). Vale ressaltar 

que a CUT e o PT, ao contrário do que sugere sua imagem pública, nunca tiveram em sua 

agenda a implementação do socialismo no país, mas sim a implementação de um Estado de 

bem-estar social (BOITO, 2006). 

A Constituição de 1988 não pôs fim à estrutura corporativista varguista, uma vez que 

manteve o imposto sindical e a unicidade sindical. A grande mudança foi a vedação da 

interferência ou intervenção do poder público sobre a fundação de um sindicato ou a sua 

organização, segundo o artigo 8º, I, da Constituição (BRASIL, 1988). Contudo, o registro no 

órgão competente permaneceu obrigatório, o que fortalece o controle do Estado sobre os 

sindicatos por via da distribuição dos recursos do imposto sindical. As centrais sindicais, não 

fazendo parte, neste período, do arranjo institucional que concedia aos sindicatos este recurso, 

naturalmente eram opostss a ele. Para além desta questão, a Constituição restabeleceu o 

direito à greve e o poder de negociar diretamente com os patrões. A Constituição, ainda, ao 

manter a instituição do imposto compulsório, mas alterando a definição de categoria 

profissional, permitiu a pulverização dos sindicatos, uma vez que passava a ser permitida a 

formação de organizações menores que se enquadrassem na dita categoria.  

Como resultado, algumas delas tiveram a sua capacidade de ação coletiva 

enfraquecida (LOBO, 2016). As negociações coletivas descentralizadas impediram uma 

homogeneização das conquistas sociais obtidas e ampliaram a desigualdade estrutural do 

mercado de trabalho brasileiro. Isto se produziu justamente no momento de grandes 

transformações sociais em virtude da abertura e dita “modernização” da economia. A 

flexibilização da CLT e o consequente aumento do emprego informal se introduziram 

justamente em momento de grande fragilidade do movimento sindical (COSTA, 2003). 

Este movimento vem acompanhado da ação das empresas no sentido de buscarem 

cooperação dos trabalhadores, afastando-os do sindicato. A negociação coletiva avançou em 

termos de importância, tendo sido indispensável para que os trabalhadores não saíssem ainda 

mais fragilizados dos anos 80. Contudo, este avanço vem acompanhado da mudança do 

padrão de negociação, se tornando mais focalizada e individualizada (COSTA, 2003). 

Em meio a isto, na década de 90 se produziu uma retração dos ideais pluralistas 

evocados pelo novo sindicalismo devido à posição defensiva na qual se encontrava o 
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movimento sindical em virtude do alto desemprego
34

. Portanto, a partir de 1990, a estratégia 

começou a mudar e a Articulação Sindical inicia um retorno ao “economicismo” e ao 

“insulamento corporativo”, propondo o abandono do sindicalismo de enfrentamento para um 

sindicalismo propositivo, buscando a contratação coletiva de acordo com a situação de cada 

setor (BOITO, 2006). 

Na mesma direção, é criada, em março de 1991, a central “Força Sindical”, que 

defende uma estrutura capaz de administrar o conflito de relações entre capital e trabalho. A 

central, já em sua origem, abandona a política de confronto, entendendo que o conflito de 

interesses é um elemento natural da economia de mercado, mas que deve ser coordenada com 

a participação de organizações de empregados e empregadores (COORDENAÇÃO 

CENTRAL FORÇA SINDICAL, 1993).  

As Centrais sindicais foram aumentando seu papel institucional na representação de 

interesses de classe, sobretudo sob a liderança da CUT, que, em 1992, representava 74% das 

filiações a centrais sindicais (BALBI, 2010). Em 1990, a lei nº 7998/1990 institui o Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT), que, entre outras coisas, custeia o seguro-desemprego, e é 

coordenado por Conselho Deliberativo (CODEFAT) tripartite, com a representação igualitária 

de trabalhadores, empregadores e administração pública. A partir de 2001, define-se que a 

indicação dos membros do conselho seria estabelecida pelas centrais sindicais (assim como as 

confederações indicariam seus representantes). 

Ainda assim, no que diz respeito às evidências de corporativismo no país, o 

movimento sindical, que historicamente desempenha papel secundário no processo de tomada 

de decisões e de formulação de políticas públicas, viu a sua influência neste âmbito ser ainda 

mais reduzida, apesar do aumento de suas prerrogativas frente ao Estado ser garantido a partir 

da nova Constituição. Seu afastamento das arenas de decisão acompanharia movimento 

similar do empresariado nacional, mas de uma posição mais vulnerável, devido à fragilidade 

resultante da flexibilização das relações trabalhistas iniciada na década de 90. O momento 

seguinte marcaria uma ruptura histórica, uma vez que esta classe seria, finalmente, 

incorporada ao processo decisório, quando a sua representação política, o PT, alcança o 

Planalto. 

 

                                                 
34

 Conforme aponta o anexo III, a partir de 1997 há uma redução efetiva do número de greves, o que não deve 

ser confundido com uma maior aceitação da classe trabalhadora frente à tomada de decisão governamental. Pelo 

contrário, Araújo (2001) indica que os sindicatos ligados à CUT sofreram com a desidratação do número de 

membros, decorrente da redução dos postos de trabalho e do movimento de terceirização. 
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2.1.3 – Os Empresários 

A atuação dos empresários na década de 90 pode ser entendida como paradoxal, fruto 

do contexto de transição doméstico e internacional que se produz na década. As lideranças 

empresariais convergiam em torno do interesse de redução do domínio do Estado sobre a 

economia – em uma hegemonia ideológica pró-mercado de corte neoliberal que começava a 

se formar (PEDREIRA, 2012) – e fizeram valer este posicionamento em sua participação na 

constituinte (23,43% das cadeiras foram ocupadas por empresários ou representantes de 

entidades empresariais).  

A este respeito, Mancuso (2007) revela uma unidade significativa do empresariado 

(analisando o período de 1996 a 2003) em torno da redução do que se entendia como “custo-

Brasil”, relacionado com questões de interesse imediato desta classe, particularmente a 

redução da carga tributária, flexibilização da legislação trabalhista, contenção dos gastos 

públicos, entre outros. Estes pontos, no sentido de revitalização de viés conservador de uma 

economia de mercado, foram articulados pelos empresários no debate da constituinte por meio 

do centrão, ao qual incorporaram-se em determinado momento (DINIZ, 2010). 

Por outro lado, para além destes pontos de consenso, outras questões, com destaque à 

abertura da economia, revelaram as dificuldades de articulação de um fragmentado 

empresariado nacional em torno de um projeto nacional que substituísse o modelo 

desenvolvimentista deixado para trás: 

Persistiu [...] um amplo desacordo quanto aos aspectos mais específicos do 

novo modelo calcado no mercado, notadamente quanto à forma e ao ritmo de 

implementação dos itens da nova agenda, como a privatização e a 

liberalização comercial. A defesa de algum grau de protecionismo, a 

utilização de subsídios, a concessão de tratamento especial a determinados 

setores, a participação dos empresários no processo decisório seriam pontos 

sistematicamente enfatizados nas declarações das lideranças empresariais 

(DINIZ, 2010, p. 106). 

 

Em meio às pressões pela abertura, conflitos entre o Estado e entidades representativas 

de classe emergiram. É digno de nota que, ao invés de um empresariado fraco, tanto nos anos 

90 quanto 2000, diversos segmentos industriais apresentaram poder de articulação em prol 

dos interesses de sua cadeia produtiva. Contudo, os empresários, tanto pelas lideranças, 

quanto pelas entidades patronais, se mostraram incapazes de articularem ações em torno de 

interesses coletivos e abrangentes, multissetoriais. A questão era agravada pelo fato de que, 

neste novo momento, ao invés de um Estado que coordenasse a representação de interesses 

entre as classes, este passa, como abordado anteriormente, a afastar-se de práticas de 
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concertação, preferindo os “anéis burocráticos”, em um atendimento de “balcão” típico de um 

modelo empresarial fragmentado
35

 (PEDREIRA, 2012). 

Ainda assim, movimentações que buscavam a redefinição do empresariado como ator 

político foram empreendidas, buscando criar esferas transsetoriais de discussão e superar a 

fragmentação desta classe. Neste sentido, surgem organizações civis de pesquisa para ocupar 

o vácuo deixado pelas entidades suprassetoriais. Dentre estes, pode-se mencionar o 

“Pensamento Nacional de Bases Empresariais” (PNBE), os “Institutos Liberais” e, sobretudo, 

o “Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial” (IEDI)
36

 (ALBUQUERQUE, 

2011).  

Vale mencionar, também, que, apesar da fragmentação característica do empresariado 

brasileiro, este acabou por desenvolver novos mecanismos de pressão e representação de 

interesses que ocupariam algo do lugar da estrutura corporativista em crise (onde a 

representação era realizada, sobretudo, através do Executivo nacional). Desde a 

redemocratização, os empresários passam a migrar para modalidades alternativas de 

articulação e ação política, particularmente através do Congresso Nacional 

(ALBUQUERQUE, 2011; DINIZ, 2010). Este movimento de valorização do Legislativo é 

uma saída alternativa frente ao seu afastamento das arenas de tomada de decisão, sobretudo a 

partir do governo FHC, que “produz um vazante em termos de política industrial” e 

interrompe a participação da sociedade civil na discussão dessa política nas instâncias de 

representação de interesses (PEDREIRA, 2012).  

Portanto, a atuação de classe na esfera política não pode ser desprezada, e o próprio 

empresariado buscou formar seus canais de interação e pressão. Sob a liderança da CNI foi 

criada a Coalizão Empresarial Brasileira (CEB)
37

, em 1996, como entidade multissetorial para 

coordenar os interesses da burguesia em meio a negociações internacionais, como a Alca, 

tendo sido relevante para evitar o aceite de um acordo desigual e prejudicial ao capital 

                                                 
35

 Deve-se ressaltar que, em seu embate contra a centralização do Estado característica do modelo anterior, a 

burguesia nacional não se opunha particularmente ao modelo corporativista em si, uma vez que se beneficiavam 

dele pela liberdade de atuação da qual dispunham e pela domesticação que era imposta ao movimento sindical. 

Por tal razão, inclusive, apoiaram a manutenção do imposto sindical (DINIZ, 2010).  
36

 O IEDI, segundo Diniz e Boschi (2004, p. 55), é formado “por iniciativa de um pequeno número de grandes 

empresários ligados a setores da grande indústria nacional ... setores que seriam mais afetados pelas políticas de 

abertura da economia e privatização das estatais, seus clientes preferenciais”. Sendo formada pelo setor do 

empresariado ligado ao modelo desenvolvimentista anterior, esta instituição atuaria no sentido de lutar contra a 

abertura comercial e defendia, portanto, uma política industrial indefinida, o que a enfraquecia politicamente 

(BRESSER-PEREIRA, 2007). 
37

 A Coalizão Empresarial Brasileira, que converteu-se em arena permanente, era composta, em 2005, por 6 

confederações, 28 federações, 6 sindicatos empresariais, 48 associações empresariais e 10 empresas 

(MANCUSO; OLIVEIRA, 2005). 



 

 

64 

 

nacional. Entre 1993 e 1994 houve intensa mobilização do empresariado, que criou a “Ação 

Empresarial”, liderada por Jorge Gerdau Johannpeter, que buscava justamente canalizar as 

ações das elites empresariais sobre o Congresso de modo a fortalecer uma agenda de defesa 

dos postulados liberais.  

Neste ponto, apesar do movimento de esvaziamento das instâncias de representação de 

interesse dos empresários no Executivo, houve uma convergência na presidência de FHC 

entre governo e as entidades patronais, que aprovavam a agenda pública de reformas proposta. 

Como demonstração solidária, as principais entidades empresariais organizaram uma 

caravana de aproximadamente 3 mil empresários em Brasília para apoiar os esforços do 

governo pela aprovação das reformas. Dois anos depois, a classe apoiaria em peso a reeleição 

de FHC (DINIZ, 2000). 

É válida a hipótese de que este apoio se justificasse em grande medida pelo contexto 

de implementação do plano Real e a sensação de urgência das reformas de mercado que eram 

implementadas ainda em resposta às crises fiscal e monetária que alcançaram seu auge no 

início da década de 90. Entretanto, uma vez passado o primeiro mandato de FHC, e 

avançando-se na questão das reformas, começam a emergir rupturas no consenso das elites 

empresariais que havia sustentado o governo até então. Para parte da indústria, ficava mais 

claro que a simples estabilização monetária não seria o suficiente para a sustentação da 

economia. Havia uma percepção de falha das reformas liberais e uma crescente insatisfação 

com a política econômica do governo.  

Já em 1996, antes mesmo da reeleição, a FIESP – ainda na gestão de Moreira Ferreira 

– havia apoiado uma greve nacional liderada pelas centrais sindicais em protesto contra o 

desemprego, e no mesmo ano costurou com a CNI um protesto contra o ritmo da abertura 

comercial, em favor de privatizações e da redução dos juros. Na passagem para os anos 2000, 

no seio do empresariado consolida-se uma ruptura a respeito do apoio ao presidente e do 

papel das reformas na retomada do desenvolvimento econômico (PERRIN, 2019).  

De um lado, CNI, o Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) e a Associação Brasileira 

da Infraestrutura e da Indústria de Base (ABDIB) eram enfáticos na posição de que o 

aprofundamento das reformas seria a condição sine qua non para a recuperação da situação 

econômica do país. Já FIESP e IEDI
38

 entendiam que havia a necessidade de um projeto mais 

                                                 
38

 A FIESP – já iniciado o trabalho de seu novo presidente, Horácio Lafer Piva – e o IEDI, assumem abertamente 

uma posição crítica frente às reformas. Com o objetivo de assumir e propagar tal posicionamento o IEDI 

divulgou uma série de documentos analíticos e propositivos tratando da abertura econômica, tratamento 

privilegiado às empresas estrangeiras, a ausência de política industrial e participação de representações da 

sociedade, particularmente os empresários, na elaboração de políticas públicas, entre outros pontos, que 
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longevo que sustentasse o desenvolvimento, que deveria ter prioridade sobre os dogmas 

monetaristas da política econômica (PERRIN, 2019).   

A ruptura refletia, ainda, o impacto dual que a abertura exerceu sobre diferentes 

setores. As reformas, efetivamente, induziram empresas a um esforço de ajuste que, quando 

bem sucedido, resultou em um aumento de produtividade e competitividade, levando os 

segmentos que se beneficiaram a dependerem do sucesso do novo modelo e abandonar a 

resistência frente a este. Já dos segmentos perdedores partiam interesses opostos, de redução 

da marcha das reformas e uma abertura apoiada em outras bases. Ainda assim, qualquer 

reação deste grupo seria percebida como inócua, uma vez tendo ele perdido o prestígio e a 

influência dos quais dispunha anteriormente (DINIZ, 2010). 

A desnacionalização da economia foi outro fator que agravou a fragmentação do 

empresariado brasileiro, tendo alcançado proporções inéditas até então. Nos apêndices III e 

IV é possível observar que a efetiva abertura do país ao capital estrangeiro se dá a partir de 

meados da década de 90, durante as reformas da era Cardoso e durante as reformas seguidas 

ao redor do mundo tendo em vista as indicações do consenso de Washington, de modo que o 

volume de IED’s comparativamente ao PIB segue o movimento da média mundial. O 

resultado deste processo seria a desnacionalização também das elites empresariais (DINIZ, 

2010). 

Houve uma efetiva desestruturação do modelo produtivo definido pelo tripé entre 

Estado, burguesia nacional e multinacionais a partir do governo FHC, em detrimento do 

componente nacional. Como a globalização impulsiona uma lógica de integração desigual das 

economias nacionais e fragmentação de cadeias produtivas que adquirem caráter 

crescentemente transnacional, perde força a oposição teórica entre empresa nacional x 

internacional e é desenvolvido o conceito de empresa brasileira, que é aquela que produz e 

gera renda e empregos no território nacional. Nestes termos, apenas uma pequena parcela do 

empresariado local seria capaz de integrar esta estrutura, e em geral associada aos grandes 

conglomerados (DINIZ, 2010, IEDI, 2000). 

Para o empresariado industrial, que durante quase 6 décadas havia sido parte 

integrante da classe dirigente brasileira, o balanço dos anos 90 foi de que, apesar da superação 

da inflação, houve o abandono de um projeto baseado no desenvolvimento industrial
39

.  De 

                                                                                                                                                         
incluíram mesmo pontos-chave da política econômica de Fernando Henrique, como a taxa de juros alta e o 

câmbio valorizado (IEDI, 1998; 2000).  
39

 Em estudo de 2010 do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV) analisando se houve desindustrialização 

a partir da década de 90, apontou-se que não há evidências efetivas de que há um processo de desindustrialização 

em curso, ainda que o risco deste não possa ser desprezado. Contudo, o documento aponta que, anteriormente à 
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um ponto de vista institucional, o abandono de um concerto visando esse projeto de 

desenvolvimento e a sua substituição por um modelo tecnocrático de governança resultou na 

desagregação mesma da atuação conjunta da classe empresarial, em prol de vínculos 

personalistas por fragmentos desta elite que dispõem de maior acesso à burocracia estatal. 

 

2.2 – O Corporativismo Incompleto nos Governos Lula-Dilma 

Uma vez resolvida a questão da hiperinflação, que tomou conta do debate político 

brasileiro na década de 90, a crise cambial, a estagnação e a percepção de que as reformas de 

mercado intensificadas no governo FHC não eram o suficiente para induzir ao 

desenvolvimento econômico enfraqueceram a posição de lideranças liberais e conduziram o 

debate político a bases mais amplas. Por esta razão, na década de 2000, o Brasil, e a região 

sulamericana como um todo, abriu espaço para o surgimento de novas lideranças progressistas 

que foram, ainda, beneficiadas pela ascensão da China como consumidora colossal de 

commodities e elemento dinamizador da economia global
40

. 

É neste contexto, a partir da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, que se inicia a 

tentativa de restabelecimento de um projeto nacional, agora em um modelo 

desenvolvimentista híbrido, combinando aspectos do social-desenvolvimentismo (SD)
41

 e do 

novo-desenvolvimentismo (ND)
42

, sem, entretanto, abandonar alguns elementos ortodoxos na 

política econômica. Sob este novo projeto, ressurge a influência dos empresários sobre o 

                                                                                                                                                         
liberalização, havia um caráter “anômalo” da economia brasileira em comparação com a média global no sentido 

de um viés que beneficiava o setor industrial frente aos demais, uma vez que seu modelo de desenvolvimento era 

baseado na forte industrialização. Com a abertura, foi justamente este setor o mais negativamente impactado, 

saindo de uma participação de 36% em 1985 para pouco mais de 15% ou 20% em 1998 (a depender dos preços 

utilizados) (BONELLI; PESSOA, 2010). Analisando-se, contudo, o movimento de perda de importância do setor 

industrial tanto no comércio exterior quanto na composição do PIB (ANEXOS IV, V E VI), é fortalecido o 

argumento de que há um processo de desindustrialização em curso no país. 
40

 Foram beneficiadas apenas em termos de aumento nominal das exportações e da renda da economia como um 

todo, uma vez o crescimento chinês em um contexto de globalização produtiva foi um fator impulsionador da 

desindustrialização brasileira (HAFFNER; BARBOSA, 2020). 
41

 Este modelo se aproxima do desenvolvimentismo clássico ao indicar a demanda doméstica como principal 

indutora dos investimentos necessários para o salto de qualidade da produção nacional. Uma diferença central, 

contudo, é a reversão da causalidade entre desenvolvimento e distribuição de renda. Enquanto a variante clássica 

vê a redistribuição como resultado do crescimento econômico, o social-desenvolvimentismo aposta na 

redistribuição de igualitária de renda como fator de estímulo ao consumo doméstico, que exerce papel-chave na 

transformação produtiva (LAVINAS; SIMÕES, 2015). 
42

 Este modelo de desenvolvimento tem sua principal contribuição na impulsão competitiva das exportações, 

através de câmbio competitivo,  diferenciando-se do nacional-desenvolvimentismo clássico na medida que a 

globalização, a princípio, não é vista nem como maldição nem benção, mas sim uma realidade à qual a economia 

nacional deve se adaptar. Parte de princípios – todos destoantes do nacional-desenvolvimentismo –, portanto, de 

manter o rigor frente à questão fiscal e inflacionária; de manter um papel importante na condução da economia, 

ainda que subsidiária, passando prerrogativas ao mercado; e de voltar o comércio para a exportação, sem a 

necessidade da substituição de importações (BRESSER-PEREIRA, 2009). 
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modelo de desenvolvimento do país, desta vez sob bases mais pluralistas e com a participação 

também do componente trabalhista, que conquistou sua posição graças ao elo com o PT.  

 

2.2.1 – O Estado 

Conforme descrito anteriormente, o movimento trabalhista, encabeçado pela CUT e 

pelo PT, sofreu, na década de 90, um movimento de distanciamento do embate classista que 

havia vigorado na década anterior e a sua substituição pela defesa de um sindicalismo 

colaboracionista. Desta forma, de maneira contrária à das eleições anteriores, o Partido dos 

Trabalhadores adotou um tom moderado em 2002, indicando que o novo modelo de 

governança e desenvolvimento econômico seria implementado de forma gradual, a partir de 

uma “lúcida e criteriosa transição”, com “compromisso com o combate à inflação” e “respeito 

aos contratos e obrigações do país”, sobretudo perante as instituições financeiras 

internacionais. Foi este o viés da “carta ao povo brasileiro”, que Lula lança no ano da eleição 

de modo a acalmar no setor produtivo e o mercado financeiro os temores ligados a um futuro 

governo seu (FOLHA DE S. PAULO, 2002). 

A campanha manifestava, assim, sua intenção de reestruturar o pacto capital-trabalho. 

Para alcançar este objetivo e apaziguar os ânimos das elites empresariais, foi essencial a 

escolha de aliança com o Partido Liberal, que indicou José Alencar – empresário importante 

da indústria têxtil – para a posição de vice-presidência. Além disso, a formação da equipe 

ministerial com empresários de peso
43

, para além dos representantes sindicais oriundos da 

mesma família política que o presidente. Vale destacar, ainda, a escolha de Henrique 

Meirelles, ex-presidente do BankBoston, para conduzir o BCB, indicando a intenção de seguir 

os princípios de equilíbrio fiscal e monetário do governo anterior. 

Formaram-se, então, no primeiro governo Lula, duas coalizões antagônicas. A 

primeira, reunindo os trabalhadores e os industriais, poderia ser chamada de “produtivista”, 

interessada em questões caras ao desenvolvimento industrial, como a administração do 

câmbio (e, logo, do fluxo de capital estrangeiro para dentro e fora do país) e da taxa de juros 

(cujo valor alto encarecia os investimentos produtivos). A segunda, “rentista”, foi bem 

sucedida em manter a moeda e os juros valorizados e era composta principalmente pelo 

                                                 
43

 Roberto Rodrigues, então presidente da Associação Brasileira de Agrobusiness (ABAG), foi conduzido à pasta 

da agricultura, enquanto Luiz Fernando Furlan, então presidente do Conselho de Administração da Sadia, foi 

escolhido para o ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
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capital financeiro nacional e internacional, apoiados pela classe média e pelo agronegócio
44

 

(SINGER, 2012). 

O manejo da política macroeconômica se deu em um modelo híbrido, buscando 

adequar os interesses tanto da coalizão rentista quanto da produtivista em um policy mix misto 

(APÊNDICE VI). Na distribuição de políticas, o setor rentista saiu vitorioso, com a 

manutenção dos juros em patamar semelhante ao praticado pela gestão anterior (APÊNDICE 

II). A situação do câmbio foi ainda mais agravada, com uma forte desvalorização do índice 

que se sustentou até a crise de 2008 (APÊNDICE V).  

Na área fiscal, um paradoxo se produziu, uma vez que se decidiu aumentar o superávit 

primário para 4,25% do PIB (valor maior do que o acordado com o FMI no governo anterior) 

e reduzir consistentemente a dívida pública
45

 (APÊNDICE VII) ao mesmo tempo em que se 

aumentavam os investimentos públicos. A partir da crise de 2008 houve maior consenso entre 

mercados e governos em torno da razoabilidade de intervenções de estilo keynesiano, de 

modo que a taxa média de crescimento anual do investimento do governo central durante o 

segundo governo Lula (2007-2010) foi de 35%
46

 (GENTIL, 2017). 

Esta postura contraditória foi largamente favorecida pelo contexto externo, de forte 

alta do preço das commodities, impulsionado pelo acelerado crescimento industrial chinês e a 

sua consequentemente fortalecida demanda por matérias primas e energia. Nessas condições, 

Cervo (2008) define o modelo montado neste contexto como “paradigma do Estado 

logístico”, meio termo dos paradigmas desenvolvimentista e liberal, segundo o qual o Estado 

entrega parte de suas prerrogativas à sociedade sem, contudo, abandonar seu papel de fornecer 

apoio logístico – sobretudo financeiro – para garantir a estabilidade econômica. No plano 

político, busca reaver sua autonomia decisória na política internacional
47

 e defender interesses 

                                                 
44

 A classe média beneficiava-se da combinação de câmbio e juros valorizados na medida em que desfrutava de 

viagens internacionais e importações a menores custos, tendo ainda altos rendimentos em seus investimentos 

financeiros. Paradoxalmente, o agronegócio de exportação, que se beneficiaria com um câmbio desvalorizado, 

manteve uma postura conservadora. 
45

 A redução da dívida se dá quando em termos percentuais ao PIB, uma vez que em termos nominais, ela 

aumentou linearmente no período estudado. 
46

 O governo brasileiro reagiu à crise com uma série de medidas contracíclicas para evitar o efeito-contágio: (1) o 

Banco Central injetou liquidez no mercado intrabancário; (2) interveio no mercado de câmbio; (3) os bancos 

públicos aumentaram fortemente a disponibilidade de crédito; e (4) o Ministério da Fazenda implementou 

medias fiscais para estimular a demanda agregada (PRATES; FRITZ; PAULA, 2019). 
47

 O governo Lula, com Celso Amorim à frente da política externa, buscou uma perspectiva “ativa e altiva”, 

segundo a qual o Brasil buscava firmar seu papel de liderança regional tanto no âmbito econômico quanto 

militar, fortalecendo o Mercosul, a Unasul e, dentro desta, o conselho de defesa sulamericano, de iniciativa 

brasileira. Para além da região, integrou o BRICS, âmbito no qual buscou-se uma reforma das estruturas políticas 

hegemônicas e estratégias de fortalecimento do Sul Global. Buscou, ainda, participar mais ativamente da política 

internacional, sobretudo no período em que desempenhou o papel de membro não-permanente do conselho de 

segurança das Nações Unidas.  
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múltiplos (de empresários, trabalhadores, agricultores, etc.) visando um desenvolvimento que 

seria alcançado pela expansão da economia nacional para as cadeias de valor internacionais. 

Enquanto a “coalizão rentista” era a beneficiária primária do câmbio valorizado, 

resultado do fluxo de dólares que adentravam o país por via de exportação de commodities, o 

governo Lula buscou atrelar este indicador ao projeto amplo de desenvolvimento através do 

fomento à internacionalização de empresas, o que é facilitado pelo baixo custo de ativos no 

exterior em um contexto de real valorizado
48

 (ACTIS, 2015). Este movimento de 

internacionalização ainda teve como pilar de sustentação a retomada da utilização do BNDES 

como banco de fomento à expansão produtiva, abandonando a postura de sua utilização como 

mera agência de privatizações
49

. O montante de desembolsos do banco sobem de R$ 228 

milhões em 2004 para R$ 1,3 bilhão em 2013 (ACTIS, 2015), com destaque aos IED’s no Sul 

Global, de modo que apenas 28% dos investimentos estão na Europa e América do Norte, 

enquanto 58% estão na América Latina e África (PAES, 2010). 

Este modelo de desenvolvimento, que buscou combinar a redistribuição de renda a 

partir de investimentos sociais e produtivos derivados da iniciativa estatal e o fortalecimento 

de “campeãs nacionais” no âmbito internacional, obteve resultados mistos que se relacionam 

com a estrutura de representação de interesses no país. Buscava-se fortalecer uma estrutura 

corporativista, de modo que proliferaram arenas tripartites de debate e formulação de políticas 

públicas, mas a fragmentação do empresariado e os diferentes níveis de acesso da elite 

empresarial à cúpula governamental resultaram em um sistema misto. 

Por um lado, o ex-presidente Lula buscou institucionalizar um espaço de discussão 

entre Estado e sociedade através da criação de uma série de arenas de interação e formulação 

de políticas. Ao tomar posse, anunciou a criação do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social (CDES)
50

 e foram criados, no âmbito do MDIC, 42 conselhos, 41 

                                                 
48

 A título de ilustração, o estoque de investimento brasileiro no exterior aumentou em 300% entre 1995 e 2010 

(ROCHA, 2014). 
49

 No modelo de desenvolvimento petista, o banco de fomento se fazia essencial, uma vez que o sistema 

financeiro nacional seguia incapaz de exercer uma função de sustentação da atividade produtiva, seja pelo 

caráter oligopolista, seja pelas altas taxas de juros praticadas pelo governo federal. O único fator que sustentava 

tanto política quanto economicamente este modelo de desenvolvimento era o desempenho do setor exportador de 

produtos primários, que, combinado com o consumo interno, gerava renda suficiente para que o governo 

aumentasse suas reservas internacionais, mantivesse a capacidade de investimento e sustentasse superávits 

primários. O câmbio valorizado e baixo desemprego ainda sustentaram a popularidade do governo tanto nas 

classes populares quanto na classe média. 
50

 Este foi presidido pelo próprio presidente da república e composto por diversos grupos sociais, incluindo 

representantes de regiões, da cultura e mesmo religiosos. Contudo, houve uma clara preponderância de 

empresários. 
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comissões, 61 grupos de trabalho, 22 câmaras setoriais, e 4 fóruns permanentes, além dos 

comitês de elaboração do PPP
51

 (DINIZ, 2010)
52

. 

Desta forma, o esforço de retomada de uma política industrial ativa seria retomado em 

bases participativas. Em 2004 é lançada a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio 

Exterior (PITCE), que congregaria a lei de inovação, fundos setoriais para o financiamento de 

projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e a promoção comercial dos bens 

industriais brasileiros pela via diplomática. O arranjo institucional dessa política refletiria a 

tentativa do governo de formação de um projeto nacional de desenvolvimento a partir da 

criação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), cuja atuação seria 

moldada e supervisionada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), 

composto por representantes da cúpula governamental, de empresários e dos trabalhadores. 

Este arranjo institucional seria corrigido e evoluiria nos anos seguintes, com iniciativas que 

visaram aprofundar a PITCE: a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) e, já no 

governo Rousseff, o Plano Brasil Maior (PBM)
 53

. 

O governo Rousseff teve início imerso neste cenário de indefinição institucional e no 

qual o Estado, reagindo, em alguma medida, à crise financeira global, havia recuperado o 

papel de indutor do crescimento produtivo – tanto fomentando a demanda interna quanto 

fomentando a internacionalização de empresas, inclusive estatais. Ao assumir, a nova 

presidente busca libertar-se do “tripé macroeconômico” e adota um movimento de 

atendimento às demandas das elites industriais de concessão de prerrogativas ao setor privado 

e fomento de um ambiente propício ao investimento, com a desoneração de setores intensivos 

em mão de obra, uso intensivo do BNDES, buscando seguir a redução da taxa de juros 

                                                 
51

 É digno de nota que houve a partir de 2003 uma busca pela legitimação da formulação de políticas públicas. 

Neste sentido, o PPP elaborado pela gestão Lula inseriu a noção de participação social na elaboração do plano, 

incorporando contribuições da sociedade civil e consultas públicas (CUNHA, 2006). 
52

 Deve-se mencionar, também, que, até 2006, 17 fóruns de competitividade estavam em operação. Estes fóruns 

serviam para coordenar a atuação de agências governamentais com associações empresariais privadas em cadeias 

produtivas específicas, foram criados por FHC, mas reativadas e expandidas pelo governo seguinte. 
53

 Apesar da inovação institucional, a ABDI demonstrou fragilidade ao não receber o poder necessário para 

comandar e coordenar os demais órgãos (tanto outros ministérios quanto instituições que dispõem de relativa 

autonomia, como o BNDES) em meio à implementação da PITCE. Como resultado, não conseguiu eliminar ou 

reduzir a ambiguidade de políticas públicas direcionadas a uma mesma demanda setorial. A PDP ajudou a 

solucionar alguns dos problemas da PITCE, adotando um sistema de monitoramento e avaliação, com a criação 

de fóruns de competitividade e com a formação de um núcleo de gerenciamento sob o guarda-chuva do 

Ministério da Fazenda, empoderando a sua secretaria executiva e maximizando as interdependências 

hierárquicas (capítulo 1) em torno desta. O PBM, de 2011, buscou, ainda, trazer representantes das campeãs 

nacionais para atuarem nos Conselhos de Competitividade Setorial, que substituem os fóruns de competitividade 

(PEDREIRA, 2012). É importante, ainda, ressaltar a progressiva centralização institucional no Executivo, em 

movimento contrário à postura de FHC de favorecimento das agências reguladoras. Uma vez que estas dispõem 

de maior autonomia funcional, a transferência da tomada de decisão para os ministérios reforça em torno da 

cúpula do Executivo as interdependências hierárquicas e funcionais sobre a implementação. 
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(sobretudo a partir de 2012, como se observa no apêndice II), controle dos preços da energia 

elétrica (através da Eletrobrás) e adotando uma taxa de câmbio mais competitiva (SINGER, 

2015). Tem início a “nova matriz macroeconômica”. 

A transição, contudo, apresenta graves limitações simultaneamente de ordem política e 

econômica. Do ponto de vista econômico, Dilma incorre no “desenvolvimentismo 

inconsistente” representado no dilema entre competitividade externa e controle da inflação, no 

qual tentativas de ganhos competitivos no comércio internacional por via cambial são 

posteriormente abandonados em decorrência das pressões inflacionárias (OREIRO, 2015), 

politicamente sensíveis no contexto brasileiro. Do ponto de vista político, ainda, Singer 

(2015) chama atenção para a ruptura da aliança da presidente com a coalizão rentista – não 

apenas na tentativa prática de redução abrupta da taxa de juros e dos spreads bancários, mas 

também na retórica da petista.  

Em 2013, em meio ao aumento da inflação, inicia-se uma alta dos juros (pedra angular 

do modelo que Rousseff buscava implantar), que só cairia novamente quando a ex-presidente 

já estava fora do governo (APÊNDICE II). A inflação aumentou sem que, como 

compensação, houvesse um aumento do investimento privado, resultando em um crescimento 

pífio. Por sua vez, a via da indução pelo investimento governamental havia sido abandonada, 

e não compensou o déficit do setor privado
54

. Deve-se mencionar, ainda, que esta decisão foi 

implementada justamente em momento em que passávamos a ser impactados pelos 

desdobramentos da crise externa. 

Houve, portanto, a incapacidade de sustentação do projeto nacional buscado e um 

abandono pela coalizão produtivista, cujos interesses estavam a princípio sendo defendidos 

pelo governo pela guerra aberta ao setor financeiro. Após as eleições de 2014, Rousseff 

abandona de vez qualquer tentativa de implementação do projeto desenvolvimentista ao 

nomear Joaquim Levy ao Ministério da Fazenda com a missão de realizar um forte ajuste 

fiscal. Em meio à impopularidade recorde da ex-presidente em seu segundo mandato (com 

uma convergência política entre mídia, classe política, judiciário e a coalizão rentista na 

oposição ao governo, traduzidos na Operação Lava-Jato) e o enfraquecimento de sua base de 

apoio popular, que não mais se via representada, a ex-presidente sofre o impeachment que a 

afasta do cargo. 
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 O investimento público enquanto porcentagem do PIB, conforme se observa no Anexo II, cai pela metade 

durante o governo Rousseff. Em compensação, como já mencionado, a taxa de crescimento do investimento 

público no segundo governo Lula havia sido de 35% (GENTIL, 2017). 
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2.2.2 – Os Sindicatos 

A vitória do projeto petista nas urnas levantava a questão de qual seria a postura das 

centrais sindicais – e, particularmente, da CUT – em relação à organização sindical no país e 

o papel do movimento trabalhista em tentativas institucionais de diálogo e formulação de 

políticas públicas. Afinal, ocupando o papel de grupo político de oposição desde a sua 

fundação, e estando profundamente identificadas com uma perspectiva pluralista, 

anticorporativista e classista (por mais que esta convicção tenha sido enfraquecida na década 

de 90), seria preciso fundamentar uma abordagem de interação com o governo e com a 

burguesia nacional. 

No projeto institucional do PT, conforme exposto na subseção anterior, buscava-se 

formar arenas de interação entre as diferentes classes e grupos de interesse em torno de um 

projeto nacional de desenvolvimento, em uma perspectiva claramente corporativista, porém 

com ambiguidades e inconsistências internas que resultaram em um esforço incompleto. 

Neste processo, as centrais sindicais viriam a ter um papel central, uma vez que haviam se 

tornado, no decorrer do último quarto do século XX, os principais expoentes do movimento 

trabalhista no Brasil. 

O aumento da importância deste ator político é visível na evolução dos índices de 

filiação dos sindicatos às centrais. Enquanto em 1992 apenas 30% dos sindicatos eram 

filiados a elas, este valor sobe para 63% em 2010 e 75% em 2013. Já entre as centrais, 

observa-se que a CUT conseguiu manter o posto de central com maior representatividade e 

filiação de sindicatos, porém o que antes era uma hegemonia foi se transformando em uma 

competição conforme outras centrais foram adquirindo maior espaço.  

Desta forma, enquanto em 1992 74% das filiações a centrais eram detidas pela CUT 

(seguida pela FS, com distantes 13%), em 2001 este número já havia caído para 66% (contra 

19% da FS) e, em 2013, a CUT representava 30% das filiações a centrais (enquanto a FS 

alcançava 22%). Portanto, no movimento trabalhista o que pode se observar é um movimento 

de concentração da representação nas centrais, e um pluralismo de cúpula, de modo que essa 

representatividade não se concentra de forma clara em apenas uma central (BALBI, 2010; 

CARDOSO, 2014). 

Em livro de 2009, a professora Maria Celina D’Araújo mapeia estatisticamente os 

principais cargos de confiança da alta administração pública dos governos Lula e observa que 

as centrais – e, particularmente, a CUT – passaram a exercer influência até mesmo pela sua 

penetração na elite burocrática, levando o governo a reunir “fortes condições de adaptar a 
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máquina do Estado aos interesses de seu partido” (D’ARAÚJO, 2009, p. 10). Dentre os 

cargos analisados neste estudo, no primeiro governo Lula 45% tinham filiação sindical (contra 

42% no segundo), 10% tinham participação em centrais sindicais (contra 12,3% no segundo) 

e, apenas 5,6% e 5,7%, respectivamente, tinham participação em entidades patronais
55

. Ainda, 

Lula apresenta alta presença de sindicalistas nos ministérios
56

 e uma baixa incidência de 

ministros ligados a entidades patronais (9,4% em seu primeiro mandato). 

Em seu programa de governo de 2002, portanto, Lula buscava definir o papel das 

centrais ao elenca-las como representantes dos trabalhadores em arenas tripartites – de matriz 

corporativista – ao mesmo tempo que defendia a liberdade sindical, bandeira histórica do 

novo sindicalismo, que atacava os pilares do corporativismo varguista. A iniciativa inicial da 

nova zona de atuação das centrais seria justamente em um esforço conjunto com o patronato 

no âmbito do Fórum Nacional do Trabalho (FNT), que teria o papel de elaborar uma reforma 

trabalhista consensual:  

A construção de uma legislação trabalhista verdadeiramente moderna 

somente será possível se no seu processo de discussão for assegurada 

a participação dos diferentes setores sociais interessados. [...] 

Entretanto, a peça fundamental para que ocorra esse movimento é a 

liberdade sindical, instituto fundamental para a consolidação da 

democracia. [...] A garantia e o estímulo ao diálogo, às negociações e 

ao fortalecimento das instituições representativas do patronato e dos 

trabalhadores devem integrar, de forma relevante, as políticas de 

Estado. Mais do que uma legislação sobre direitos mínimos, o 

equilíbrio nas relações de trabalho requer a existência de sindicatos 

livres, autônomos, representativos e independentes. Para tanto, nosso 

governo vai encaminhar um amplo debate sobre a reforma da estrutura 

sindical brasileira. A construção de um novo modelo de relações de 

trabalho deverá ter como pressuposto o reconhecimento das 

instituições representativas dos empregadores e dos trabalhadores, 

livremente constituídas com a função de promover o diálogo e o 

entendimento sobre as contradições inerentes às relações de trabalho. 

Nesse sentido, um primeiro passo necessário será reconhecer as 

centrais sindicais como interlocutores dos interesses dos 

trabalhadores.  

Com o objetivo de promover a mais ampla reforma na legislação 

trabalhista, o governo convocará todas as entidades sindicais 

representativas dos trabalhadores e empregadores a constituírem um 

Fórum Nacional do Trabalho, estruturado de forma triparte. Sua 
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 Contudo, o estudo desencoraja a hipótese de puro clientelismo, uma vez que tradicionalmente o setor público 

apresenta expressiva participação sindical e foi observado que, dentre os filiados a sindicatos, 63,7% e 64,9% 

respectivamente eram de carreira. 
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 Em seu primeiro governo, por exemplo, 26,2% dos ministros eram sindicalistas, e 21,9% participavam em 

centrais, contra 9,3% sindicalistas de Itamar, segundo com o maior número. 
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finalidade imediata será a de preparar, democraticamente, as propostas 

de alteração da legislação atual.  

Dentro do tempo previsto pelo governo, o Fórum Nacional do 

Trabalho deverá apresentar suas propostas, que se traduzirão num 

conjunto de Leis para modernizar a atual Consolidação das Leis do 

Trabalho. Após a sua aprovação pelo Congresso Nacional, essas leis 

passarão a regulamentar o novo sistema de relações do trabalho 

(COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE, 2002, p. 22-23). 

A atuação das centrais no FNT marcou a sua adesão ao modelo corporativista que as 

gestões petistas tentaram consolidar. A proposta inicial da CUT no âmbito do fórum estava 

alinhada com as bandeiras anticorporativistas do fim da unicidade e do imposto sindicais, 

visando conceder ao trabalhador o direito de escolher livremente como se organizar em 

sindicatos, e garantindo que este tivesse alternativas e mecanismos para garantir uma atuação 

representativa por parte das entidades sindicais (MOLIN, 2012). Entretanto, após o 

encaminhamento das propostas ao congresso, a única alteração que viria a se produzir na 

legislação sindical e trabalhista seria a regulamentação das centrais, o reconhecimento da sua 

função de coordenar a representação dos trabalhadores e a determinação de que 10% do valor 

proveniente do imposto sindical seria direcionado às centrais. 

Desta forma, estas entidades passaram a integrar e a se beneficiar da arquitetura 

corporativista que havia sido alvejada por elas desde a sua origem. Este fenômeno é explicado 

por Valéria Marques Lobo (2016) a partir de uma perspectiva elitista: conforme é teorizado 

por Michels, a ampliação dos sindicatos, assim como dos partidos, visando angariar maior 

poder de barganha para os mesmos, promoveria a oligopolização, a acomodação das 

lideranças sindicais e, consequentemente, o descolamento de suas bases. Sintomático desta 

interpretação é domínio, entre os integrantes trabalhadores do FNT, de dirigentes ligados às 

centrais, concentrando grandemente o poder decisório na cúpula da estrutura sindical, “tendo 

pouca capilaridade nas bases sindicais as questões ali debatidas bem como a própria escolha 

de seus representantes” (ALMEIDA, 2007). 

Galvão e Marcelino (2018), por sua vez, destacam que o contexto econômico positivo 

e algumas conquistas pontuais dos trabalhadores, como a valorização do salário mínimo, o 

aumento dos gastos sociais, a manutenção de níveis baixos de desemprego, além da 

proximidade entre o governo e a cúpula do movimento sindical, inibiram o confronto 

sistemático pelas entidades e pelos sindicatos que elas representam. Consequentemente, os 

governos petistas (pelo menos até 2013) desfrutaram de uma fraca incidência de greves, como 
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observado no anexo III
57

, e da adesão ativa das centrais nos espaços de participação 

assegurados pelo governo. 

Ainda que este corporativismo incompleto abra mão da tutela tal como esta se 

produzia de forma mais automática no modelo varguista, há um consenso de que os pilares 

deste seguiram de pé neste segundo momento, sobretudo a partir de quando as centrais 

sindicais, antes organizações independentes e externas à estrutura sindical oficial, passam a 

receber os recursos da estrutura oficial. Nada indica, contudo, que este novo esquema 

corporativista pudesse se converter em um instrumento de maior igualdade social, econômica 

e política, pois, como aponta Maria Celina D’Araújo (2009), o corporativismo sempre foi um 

instrumento de hierarquização de ganhos e direitos na sociedade brasileira, o que Santos 

(1979) definiu como “cidadania regulada”.  

Assim, apesar do otimismo gerado pela chegada ao poder de uma coalizão 

desenvolvimentista liderada por um partido oriundo das mesmas bases políticas que as 

entidades sindicais, na prática a estrutura formada acabava por domesticar o movimento 

trabalhista, que, apesar de dispor de lideranças na cúpula da administração pública, não 

conseguia aprovar suas reivindicações de base. Os principais motivos para tal, segundo 

Galvão e Marcelino (2018) seriam: (1) a natureza heterogênea da coalizão política que se 

forma a partir do governo lula, já debatida anteriormente; (2) a dificuldade de avançar uma 

pauta de direitos em um contexto de crescimento econômico; e (3) as características dos 

fóruns tripartites, marcados pela sub-representação sindical
58

 e o seu funcionamento de forma 

incipiente e irregular. Os sindicatos não conseguiam, portanto, influir decisivamente na 

elaboração de políticas públicas. 

Na segunda metade do primeiro mandato de Dilma Rousseff começam a aparecer 

sinais de desgaste do modelo recém-implementado, sobretudo materializados nas 

manifestações de junho de 2013, que expuseram o descontentamento de diferentes setores 

sociais com o governo – inclusive de dentro do movimento sindical. Ainda assim, à exceção 

da Força Sindical, que apoiaria o PSDB, houve uma união entre as centrais em torno da 

candidatura à reeleição de Rousseff. Este apoio, contudo, é minado quando a presidente 

recém-eleita abandona as promessas de campanha e segue o caminho da austeridade fiscal 
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 O total de greves vinha caindo desde a década de 90, e tem esta queda explicada pela fragilização do 

movimento sindical devido às reformas implementadas em âmbito nacional e internacional na década, além do 

contexto econômico desfavorável. Com a melhoria deste contexto a partir dos anos 2000, a baixa atividade 

grevista já passa a ser evidência do abandono de uma posição de oposição sistemática ao governo e ao modelo 

econômico vigente. 
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 48% do CDES, por exemplo, é composto por representantes empresariais, contra apenas 11% de entidades 

sindicais (GALVÃO; MARCELINO, 2018). 
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para tentar sobreviver politicamente, e acaba por enfraquecer a sua base de apoio popular. 

Desta forma, em 2015, enquanto as centrais sindicais se mobilizavam na defesa da presidente 

eleita, suas bases mantiveram distância das reivindicações (GALVÃO; MARCELINO, 2018). 

 

2.2.3 – Os Empresários 

Sendo o PT oriundo de um posicionamento originalmente mais à esquerda, ligado ao 

movimento sindical e por vezes visto pela elite econômica como radical, foram inevitáveis a 

hesitação de parte do empresariado frente ao novo governo e o alívio com os sinais de que 

este não descambaria para o radicalismo econômico e político. Ainda assim, foi sintomático 

do descontentamento com a passividade do governo anterior em sua política industrial que, 

nas eleições de 2002 e 2006, segundo Diniz (2010), não tenha partido dos grupos econômicos 

do país a oposição à candidatura de Lula, mas sim dos grupos financeiros internacionais. 

O abrandamento da postura empresarial está conectado à pronunciada intenção 

presente no programa petista de restabelecer as arenas de diálogo com a sociedade civil, que 

haviam sido eliminadas progressivamente na década anterior, com vias a reerguer uma 

política industrial ativa, sobre bases legítimas. A questão da interlocução com o governo foi 

essencial para a vitória de Paulo Skaf na eleição para a presidência da FIESP em 2004. A 

campanha refletiu a politização em torno da atuação empresarial em arenas institucionais de 

decisão. Nela, Skaf defendeu maior proximidade em relação ao governo federal tendo em 

vista a defesa dos interesses industriais, conseguindo impor uma derrota histórica a Cláudio 

Vaz, que havia recebido o apoio do então presidente Horácio Lafer Piva
59

. 

Em contrapartida, analisando-se a evolução do posicionamento dos grupos industriais 

ao longo dos governos PT, pode-se verificar alguns empecilhos para a plena consecução do 

projeto nacional de desenvolvimento desejado. Dentre estes, destacamos as inconsistências e 

as rupturas tanto no seio da coalizão produtivista quanto no interior do próprio empresariado, 

cuja fragmentação que já era observada na década anterior não foi resolvida, e cuja 

representação seguia não sendo unificada. 

Portanto, de um lado, empresários do IEDI, que nunca temeram um radicalismo do 

governo, criticaram este pela sua hesitação, entendendo que o escopo das mudanças para a 

política industrial e econômica foi demasiado contido, aquém das necessidades do país. Por 
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 Cabe destacar que foi a primeira vez em 20 anos que a eleição foi vencida pelo candidato de oposição. A 

vitória de Skaf, portanto, sinaliza para a urgência, em meio aos industriais, de uma postura mais assertiva em 

defesa dos interesses da classe, visto que a presidência de seu antecessor havia sido marcada pela percepção de 

que “a FIESP não ganha uma do governo” (PERRIN, 2019), tendo sido produzido um desequilíbrio no qual 

prevaleciam os interesses financeiros, prejudicando a indústria doméstica. 
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outro lado, organizações mais tradicionais, como a CNI, adotaram uma postura mais 

equilibrada, relevando os pontos positivos, como o esforço em torno das campeãs nacionais, e 

negativos, como a política monetária (DINIZ, 2010).  

Contudo, os pontos negativos consensuais à classe como um todo evidenciavam a 

vulnerabilidade da coalizão ampla organizada por Lula. Por um lado, criticava-se a 

incapacidade do governo em diminuir o chamado custo-Brasil, reduzindo a carga tributária e 

o custo do trabalho. Este posicionamento implicava no conflito direto de interesses com a 

base sindical de apoio ao governo. Por outro lado, criticava-se também a implementação da 

política macroeconômica, com câmbio valorizado e juros altos (APÊNDICES II E V), o que 

desestimulava o crescimento da indústria no país. 

A este respeito, formou-se um consenso segundo o qual os grupos produtivos criticam 

publicamente, em 2005, a política monetária do BCB, considerando-a demasiado ortodoxa
60

. 

Este diagnóstico era compartilhado pelos sindicatos, que, unindo-se aos empresários, 

manifestaram seu repúdio à postura do COPOM. Entretanto, a saída defendida pelos 

empresários, de redução de gastos, ressaltava a defesa pelos industriais de um projeto restrito 

aos seus interesses de classe, dificultando a formação de um consenso também com a parte 

trabalhadora da coalizão
61

.  

Do ponto de vista da participação do empresariado nos espaços e iniciativas definidos 

pelo governo, o esforço de institucionalização dos grupos de interesse ligados à política 

industrial e ao desenvolvimento nacional esbarra na já mencionada fragmentação e 

disparidade da elite empresarial. Como, na PDP, os fóruns não tinham a prerrogativa de tomar 

decisões, setores já consolidados e com fácil trânsito entre a cúpula governamental davam 

preferência a contatos informais e personalistas com a alta direção governamental, 

reproduzindo os “anéis burocráticos” sob a seguinte lógica “se podemos resolver com o 

ministro, pra quê dialogar com um burocrata?” (PEDREIRA, 2012). O PBM foi um avanço 

neste sentido, ao trazer a participação desta fração do empresariado para o debate 

institucional, mas não alterou a questão da fragmentação. 
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 Neste ano, Armando Monteiro Neto, que presidiu a CNI de 2002 a 2010, chamou de “frustrante” a decisão do 

BCB de um corte visto como “conservador e insensível” de apenas meio ponto percentual da taxa Selic após 

uma subida que a havia deixado no patamar de 19,75%. Fizeram coro ao posicionamento da CNI o IEDI e a 

FIESP, já liderada por Paulo Skaf, que declarou que “a economia terminará o ano com crescimento medíocre” 

(FOLHA DE S. PAULO, 2005). 
61

 Em meio às manifestações de repúdio, Skaf observa que “ao invés de conter seus gastos, valia-se mais uma 

vez, do imposto dos juros, ressaltando que a alta de juros atrai apenas capitais especulativos para o país, 

causando a queda do dólar e prejudicando nossas exportações” (DINIZ, 2010, p. 128). 
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Esta disparidade do acesso foi responsável pelo desvirtuamento da lógica 

neoschumpeteriana original da PITCE de direcionar seus esforços para setores deficitários, 

intensivos em tecnologia, como semicondutores, biotecnologia, nanotecnologia e bens de 

capital. Pelo contrário, o que se verificou foi o beneficiamento de setores intensivos em 

trabalho e recursos naturais, nos quais o país já era competitivo. Em artigo de 2014, Rocha 

apontou que esta priorização dos grupos privados mais estruturados se deu pela ausência de 

arenas de negociação coletiva e outros mecanismos institucionais de longo prazo para a 

coordenação de objetivo, metas e ganhos conjuntos entre Estado e os diferentes segmentos 

empresariado, deixando a política industrial dependente de projetos viáveis. Como resultado, 

é reproduzida a hierarquia entre os setores já consolidados, com a articulação e as demandas 

já prontas, e os demais setores, demasiado incipientes para reproduzir demandas de 

internacionalização e ganhos em escala
62

. 

Roberto Pedreira, por sua vez, no lugar da falta de demandas por parte da indústria de 

base tecnológica, destaca a sua fragilidade política e o pouco acesso aos policy makers. Em 

suas palavras: 

de um lado, estão as empresas emergentes de base tecnológica, que 

não têm inserção dentro do establishment para fazer valer os seus 

interesses, que são mais convergentes com os interesses do Estado na 

efetivação da política industrial. São empresas, em geral, frágeis 

politicamente, mesmo aquelas de sucesso econômico. Na matriz 

empresarial brasileira, o peso político delas é precário, não 

conseguindo influenciar os policy makers da política industrial. Essas 

empresas de base tecnológica, que seriam potenciais aliados do 

Estado, por não terem peso político, produzem limitações estruturais à 

burocracia. De outro lado, estão as grandes empresas de capital 

nacional, que procuram, de uma forma bastante heterogênea, 

fragmentada, e individual, buscar o atendimento de seus interesses que 

não são, necessariamente, convergentes com os do Estado. A falta de 

entidades de cúpula empresarial no Brasil é uma das condicionantes 

para a manutenção desse cenário (PEDREIRA, 2012, p. 225-226). 

Ainda, ao se observar a evolução das principais entidades patronais, que mais perto 

chegariam a exercer as funções de uma “cúpula”, observa-se um rearranjo da influência da 

qual dispõem. Isto porque a partir da eleição da Skaf, a FIESP passou a dispor de uma 
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 Para ilustrar este argumento, o autor aponta para um grupo de empresas internacionalizadas no período: 

Petrobras, Eletrobrás, Embraer, Vale, Gerdau, Ambev e JBS. De um lado há as estatais, cuja internacionalização 

parte efetivamente de uma estratégia guiada pelo governo. Entre as privadas, há uma participação maior do 

governo em Embraer e Vale, que reproduzem vínculos de seu passado estatal, mas nos demais casos observa-se 

que as demandas partiram do próprio setor privado. Não houve competição por tais recursos e projetos em 

setores incipientes.  
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crescente proeminência na representação da classe empresarial industrial. Esse rearranjo é 

consolidado, ainda, com o afastamento de Monteiro Neto da presidência da CNI para 

concorrer a Senador pelo PTB. Neto, que havia sido nome de peso na coalizão produtivista, é 

substituído por Robson Braga, que foi menos entusiasta da coalizão. Se originalmente a CNI 

foi criada justamente para ser essa entidade de cúpula de corte transversal da elite empresarial, 

a mudança na sua direção apenas confirmou o protagonismo da FIESP e a liderança de Skaf. 

Evidência dessa transposição pode ser observada em 2011, quando é lançado o 

documento “Brasil do Diálogo pela Produção e Emprego”, liderado pela FIESP, CUT, Força 

Sindical e outros sindicatos, porém sem a participação da CNI. O documento resulta da 

preocupação comum a empresariado e sindicatos e do esforço de buscar saídas conjuntas para 

lidar com a acentuada perda de participação da indústria no PIB e na pauta de exportação, 

conforme é ilustrado nos anexos IV e V
63

. O PBM e a “nova matriz macroeconômica" seriam, 

portanto, uma resposta em tom de anuência às demandas conjuntas das classes trabalhadora e 

empresarial. Tanto que FIESP e IEDI reagiram positivamente às medidas adotadas pelo 

governo no início do mandato
64

. 

Apesar do atendimento das demandas da coalizão produtivista – e, particularmente, do 

empresariado – no PBM
65

, logo fica aparente o desgaste da coalizão. O empresariado passa a 

destacar uma agenda pró-indústria que priorizava as demandas essencialmente divergentes do 

posicionamento das organizações sindicais. Fortalece-se a defesa da flexibilização das 

relações de trabalho
66

 e retornava a máxima do Custo Brasil, envolvendo questões como 

infraestrutura, tributação e outros. As manifestações de 2013 revelaram a unidade de boa parte 

da burguesia em uma frente única de oposição ao desenvolvimentismo, que recebeu o apoio 

da FIESP (SINGER, 2015). Houve, portanto, a progressiva aproximação do empresariado em 
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 Os anexos IV, V e VI demonstram que, apesar da reativação da política industrial durante os governos Lula, os 

resultados do setor no comércio exterior ficaram aquém do esperado. Uma vez o anexo IV tratando de uma 

ilustração relativa frente ao total, pode-se argumentar que não houve queda do setor industrial, mas sim um 

fortalecimento das exportações dos produtos primários, tendo em vista a forte demanda chinesa por tais bens. 

Contudo, estando as perdas percentuais concentradas nas exportações aos principais parceiros, é válida a 

hipótese de que a China estaria substituindo a origem brasileira de tais exportações. Por fim, o anexo V 

demonstra que a perda da participação do setor industrial é real, na medida em que o déficit de produtos 

manufaturados cresce progressivamente a partir de 2006. 
64

 A FIESP classificou o PBM como “um início correto” (VIZIA, 2011), enquanto o IEDI aponta que o plano era 

“oportuno” e dotado de “pioneirismo”, embora destacasse a lacuna em termos de ações voltadas ao aumento da 

produtividade (IEDI, 2011). 
65

 Conforme descrito anteriormente, busca-se uma taxa de câmbio competitiva, redução dos spreads bancários e 

a mistura de redução dos tributos e do ativismo fiscal do Estado, com vias a fortalecer o investimento privado, o 

que não se observou na prática. 
66

 Em 2012, a CNI lança o documento “101 propostas para a modernização trabalhista”, que lista propostas de 

flexibilização trabalhista sob a ótica da redução de custos empresariais (CNI, 2012).  
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direção à coalizão rentista, em um “pacto antidistributivista” (GALVÃO; MARCELINO, 

2018). 

A crise no seio da coalizão produtivista já se manifestava ao longo dos anos, com 

divergências entre FIESP e PT ainda durante o governo Lula, sobretudo referentes à questão 

dos juros e da criação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). 

Ainda assim, foi em 2015 que a FIESP, liderando a burguesia industrial, abraça o papel de 

oposição absoluta ao governo, ao iniciar a campanha “não vou pagar o pato”, ilustrada por um 

pato inflável de 22 metros colocado à frente do Congresso. A campanha teve como estopim a 

intenção do governo de recriação da CPMF.  

Existem algumas hipóteses, de natureza econômica e política, que explicam a 

mudança de postura e o abandono do projeto nacional de desenvolvimento por parte do 

empresariado. Do ponto de vista estritamente econômico, as reformas propostas pelo governo, 

sobretudo de redução da tributação e do gasto público para estimular o investimento privado 

teriam sido realizadas muito tarde, justamente quando a crise financeira global passa a 

impactar a economia do país
67

. A passividade com a valorização do real seria ainda outro 

ponto, que já vinha criando embate entre governo e a coalizão produtivista há tempo 

(PERRIN, 2018). Pode-se mencionar, ainda, a política de aumento contínuo do salário 

mínimo (BERRINGER; FORLINI, 2018). 

Do ponto de vista político, os empresários passam a opor-se ao governo reagindo ao 

que entendem como um aumento da intervenção do Estado
68

 e o aquecimento do movimento 

grevista (SINGER, 2016). Este ponto pode ser observado no anexo VII: enquanto já havia 

uma preocupação a respeito dos impactos da crise mundial em 2012, é a partir de 2013 que o 

índice de confiança do empresariado começa a cair. Coincidentemente, é justamente a partir 

de 2012, e ainda mais em 2013, que há uma intensificação das greves no país (ANEXO III). 

Berringer e Forlini (2018) indicam, ainda, o descontentamento da elite empresarial com os 

rumos da política externa petista, particularmente a defesa da entrada da Venezuela no 

Mercosul e o aprofundamento do compromisso de integração sul-americana. 
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 No balanço de 2011 e perspectivas para 2012 da FIESP, já se vislumbrava que as empresas poderiam ser 

impactadas pela crise em 2012, com uma redução da demanda interna e, por conseguinte, dos investimentos 

(FIESP, 2012).  
68

 Este aumento da intervenção estaria representado na defesa do modelo de campeãs nacionais, com reformas 

estruturantes e de redução do Custo Brasil assumindo o segundo plano. A CNI já havia feito críticas neste 

sentido em 2009, em documento que avaliava a PDP (CNI, 2009). Singer (2015) cita também considerações de 

Delfim Neto, que justifica o afastamento pela contrariedade à política de ampliar a ação estatal, fixar preços, 

regular e controlar a atividade privada e ampliar a “estatização de setores estratégicos”. 
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Finalmente, Perrin (2018, 2019) defende a hipótese de que a ruptura está ligada ao 

personalismo da liderança de Skaf à frente da FIESP e o maior ativismo político da entidade 

fundamentada na projeção política de seu presidente. Conforme a crise política e econômica 

iniciada em 2013 se desenrola, Skaf viria a explorar a imagem de defensor do cidadão contra 

o Estado, demonstrando descontentamento com o intervencionismo do governo lançando, em 

2015, a já mencionada campanha contra o retorno da CPMF. Já completamente alinhado a um 

posicionamento de oposição, o empresariado, liderado pela FIESP, apoia a destituição da ex-

presidente Dilma Rousseff. 

 

2.3 – Temer e o Fim do Ensaio Desenvolvimentista 

O interlúdio orquestrado pelo governo Temer não deve ser tratado como uma 

anomalia, politicamente inexpressiva, apenas devido à sua brevidade. Sua ascensão ao 

Palácio do Planalto para exercer o poder sem legitimidade popular contou com o apoio de 

uma elite política disciplinada que havia feito falta à sua predecessora
69

. A destituição da 

ex-presidente Dilma Rousseff e o início do governo Temer marcam o abandono pelas 

elites política e econômica da busca por um projeto nacional de desenvolvimento e a 

aceitação passiva da ideologia neoliberal. 

Essa inflexão é materializada na ruptura com a política econômica anterior e, 

sobretudo, no domínio do tema das reformas, que desde 2016 ocupam papel de prioridade 

máxima no imaginário político brasileiro. Deste modo, Temer conseguiu, a despeito da 

impopularidade recorde, coordenar a destruição do que Singer (2016) indica ter sido um 

“ensaio desenvolvimentista” que havia sido liderado pelos governos petistas
70

, o que está 

refletido no apêndice VI. Ainda, para fins deste trabalho, vale ressaltar que o governo 

Temer representou a falência dos resquícios do sistema corporativista iniciado por Vargas. 

Em 2016, a política econômica passa a ser coordenada por Henrique Meirelles, que 

assume o Ministério da Fazenda, e Ilan Goldfajn, à frente do Banco Central. A partir de 

então, o tripé macroeconômico seria reforçado, com a política cambial se aproximando de 

um regime de flutuação limpa (ou seja, com poucas intervenções do BCB) e uma política 

monetária conservadora. A redução da taxa de juros verificada a partir outubro de 2016 
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 Feliú (2018) demonstra como Temer, apesar da forte impopularidade, foi capaz de tirar proveito do modelo 

brasileiro de presidencialismo de coalizão, formando uma base de apoio no Congresso com uma taxa de 

disciplina (votando com o governo) de 91%. Em trabalho de 2019, verificou-se que Dilma havia desfrutado de 

uma taxa de 76,9% em seu primeiro mandato (menor mesmo que Collor) e dispôs de meros 69,4% do apoio de 

sua coalizão em seu abreviado segundo mandato (SILVA; TULIO. VIEIRA, 2019) . 
70

 O autor utiliza o termo “ensaio” para ressaltar o caráter efêmero e vago do projeto, cuja falta de coesão foi 

abordada anteriormente. 
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(APÊNDICE II) é iniciada 4 meses após o início da trajetória descendente da inflação, e é 

implementada de forma muito lenta, de modo que, até abril de 2017, a taxa de juros real 

efetivamente aumentou (PRATES; FRITZ; PAULA, 2019). 

Do lado fiscal, foi aprovada a Emenda Constitucional 95, que impôs um teto sobre 

os gastos públicos, segundo o qual o reajuste máximo das despesas públicas teria como 

base o IPCA do ano anterior. Esta emenda, ainda que não tenha produzido amplas 

consequências no curto prazo (a própria equipe econômica ampliou fortemente o déficit 

fiscal), impede a tomada de medidas contracíclicas em contextos de forte desaceleração 

econômica, como as que foram adotadas em resposta à crise financeira global de 2008.  

Temer adota, também, medidas de intensificação da privatização, anunciando, 

ainda em 2016, a concessão ou privatização de 34 projetos de infraestrutura (LIS; 

MARTELLO, 2016). No mesmo sentido, busca-se, em seu governo, desprender as 

grandes estatais da função de indutoras de desenvolvimento que haviam desempenhado 

até então. Inicia-se, então, o esforço para privatizar a Eletrobrás, que não se concretizaria 

em seu governo, mas que seguiu em voga entre as intenções de seu sucessor. 

Estas medidas promovem um engessamento ativo do Estado, com a intenção de 

reduzir o papel de provisão de direitos sociais garantida pela Constituição de 1988. 

Atuam, ainda, no sentido de restringir os instrumentos disponíveis para futuras tentativas 

de retomada de um projeto nacional de desenvolvimento coordenado pelo Estado. Em seu 

lugar, advogava-se pela força autônoma e automática do mercado como indutor do 

desenvolvimento. Consequentemente, foi desativada a política industrial, e no seu lugar 

julgava-se suficiente para o avanço da indústria a evolução de pautas ligadas à sua 

produtividade, sobretudo as questões referentes aos direitos – e custos – do trabalho. 

Desta forma, a reforma trabalhista representa a desconstrução institucional do 

corporativismo no país na medida em que alveja seus pilares. Tendo sido discutida sem a 

participação institucionalizada das centrais sindicais
71

, a reforma atua no sentido de 

enfraquecimento e dispersão dos sindicatos em alguns pontos-chave: o enfraquecimento 

da representação sindical por conta da ampliação de formas de contratação precária, a 

possibilidade de negociação individual, a rescisão contratual sem o sindicato, a 

representação dos trabalhadores no local de trabalho por fora dos sindicatos, a maior 

dificuldade do recurso do trabalhador à justiça do trabalho e, sobretudo, o fim da 

obrigatoriedade de pagamento do imposto sindical. Como resultado, houve, em 2018, uma 
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 Temer instalou, pouco antes da votação pelo Senado, a Comissão Nacional do Trabalho (que foi revogada por 

Bolsonaro), mas esta não participou das discussões em torno da reforma (GALVÃO; MARCELINO, 2018). 
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queda de 90% da arrecadação do imposto (SILVA, 2019) e uma perda de 1,5 milhão de 

filiados, levando a taxa de sindicalização ao recorde negativo de 12,5% (AMORIM, 

2019).  

A elite industrial, por sua vez, abraçou o posicionamento neoliberal do governo, 

que, apesar de mais uma vez afastar a indústria do centro da agenda de políticas públicas, 

atendeu suas demandas mais conservadoras, traduzidas na flexibilização das relações 

trabalhistas e no redirecionamento da política externa
72

. É possível ver a sua adesão pelo 

índice de confiança do empresariado industrial, que volta a subir de forma sustentada já 

em 2016 (ANEXO VII). 

Berringer e Forlini (2018) ilustram a metamorfose sofrida no interior dessa elite 

desde a sua atuação na coalizão produtivista de Lula até a adesão às premissas neoliberais 

a partir do posicionamento frente ao acordo Mercosul-EU. Se na década de 90 o 

empresariado havia criado a CEB para garantir condições favoráveis nos acordos 

internacionais, e até 2012 apontava-se que a indústria ganharia pouco nos termos do 

acordo com a União Europeia (apontando o benefício ao agronegócio), em 2013 e 2014, 

em meio à crise política, a CNI e a FIESP passaram a indicar a urgência da sua 

assinatura
73

.  

Deste modo, apesar de sua curta duração, o governo Temer efetivou a 

desagregação do ensaio desenvolvimentista e do sistema de representação de interesses de 

matriz corporativista buscado desde o início dos anos 2000. A falência do modelo petista 

(que possuía ambiguidades políticas e econômicas perceptíveis já em sua incepção) deu 

lugar à adesão efetiva das elites política e econômica ao modelo neoliberal. Essa ruptura, 

que não é conjuntural, impulsionou o imaginário político brasileiro de tal forma que as 

mesmas ideias neoliberais se perpetuaram nas eleições de 2018, ao reforçar a agenda das 

reformas, dos mecanismos de mercado, da passividade estatal e da flexibilização de 

relações trabalhistas. 
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 Uma conjunção de fatores leva ao descontentamento da burguesia nacional com a política externa “altiva e 

ativa”: (1) a redução do PIB; (2) as barreiras protecionistas praticadas pela Argentina em meio à crise 

econômica; (3) a entrada da Venezuela no Mercosul; (4) o deslocamento da burguesia brasileira na região pela 

China; (5) a perspectiva de que, em meio aos grandes tratados que passaram a ser debatidos na última década (a 

exemplo do TPP), a economia brasileira ficava isolada internacionalmente. Temer reverteria a tendência dos 

governos anteriores redirecionando o Brasil a uma reaproximação com os Estados Unidos (inclusive permitindo 

a aquisição da Embraer pela Boeing), dando ênfase ao acordo com a UE, esvaziando o conteúdo político 

multivetorial do Mercosul, da Unasul e dos BRICS, dando fim a políticas de cooperação sul-sul e iniciando a 

candidatura à adesão à OCDE (BERRINGER; FORLINI, 2018). 
73

 Berringer e Forlini (2018) ressaltam, contudo, que o apoio ao acordo não foi homogêneo e unânime na classe 

empresarial, ilustrando a hesitação da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ). 
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2.4 – O Setor de Petróleo e Gás 

Esta última seção dedica-se a explorar as principais políticas públicas dedicadas ao 

setor de P&G no país durante a delimitação temporal proposta. A avaliação dos marcos 

regulatórios será realizada a partir do modelo de relevância de avaliação de políticas 

públicas de Evert Vedung (2013), segundo o qual a avaliação é baseada no grau de 

consecução dos objetivos pretendidos pela política e a relevância dos resultados obtidos. 

Para tal, a análise contará com aspectos ligados a três fases do policy cycle, a saber, a 

formação da agenda, a implementação (incluindo antecedentes) e, finalmente, a avaliação 

propriamente dita. 

 

2.4.1 – Agenda 

O primeiro elemento a ser analisado na formação da agenda brasileira é a finalidade 

que o setor de P&G tem para os interesses do Estado latino-americano. Em 2017, a 

participação de petróleo e gás na matriz energética do país foi de 49,4%, concentrada 

majoritariamente no setor de transporte, uma vez que a participação na matriz elétrica é de 

apenas 13% (Empresa de Pesquisa Energética - EPE, 2019). Dada a dependência externa, o 

objetivo estratégico central do Brasil desde antes da década de 90 está ligado à 

autossuficiência
74

.  

Um ponto já explorado nas seções anteriores com influência central no desenho legal 

das políticas públicas do setor na década de 90 viria a ser a exaustão do modelo de 

substituição de importações e a ascensão de governos de orientação liberal no país, 

impulsionados ainda pela hiperinflação. Outros fatores conjunturais relevantes para o período 

seriam as situações fiscal e cambial instáveis, além do baixo crescimento econômico, o que 

restringiria a margem de ação do Estado brasileiro. A isso se soma o nível dos preços de 

petróleo na década, que apresentaram uma tendência decadente, abaixo dos U$ 40/barril
75

. O 

efeito disso na Petrobras é de redução de receitas e dificuldade na expansão da exploração e 
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 Desde a sua criação em 1953, o objetivo da Petrobras era de garantir a ampla oferta de petróleo gás e 

derivados de modo a atender integralmente a demanda interna. As primeiras refinarias construídas visavam 

substituir a importação de derivados pela importação de petróleo bruto, mais barato, para ser refinado 

internamente. Com a crise do petróleo de 1973 e o aumento sustentado dos preços, o governo militar reagiu de 

duas maneiras: com a criação de um centro de pesquisas que permitiria o desenvolvimento de tecnologias para a 

exploração offshore, em águas profundas e ultraprofundas; e com o advento do Programa Nacional do Álcool 

(pró-álcool). A partir dessas iniciativas, foi derrubado o consumo de derivados no país, chegando-se, inclusive, a 

gerar um excedente de gasolina. A partir da década de 90, com a desaceleração do pró-álcool e o aumento do 

consumo de derivados, a questão da autossuficiente volta a se tornar uma questão premente (MENDES ET. AL, 

2018; GONÇALVES, MERCEDES; SANTI, 2019). 
75

 Entre 97 e 98, inclusive, os preços caíram abruptamente, chegando a abaixo de 20 dólares, como pode ser 

observado no anexo I. 
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produção de petróleo
76

. Como resultado de todos estes fatores, o governo passa a ver com 

bons olhos a abertura do setor de P&G, que dialogava com a ideologia liberalizante do 

governo, de incentivo a IED’s, ao mesmo tempo que seguia os interesses materiais de reduzir 

a pressão fiscal sobre a receita e acelerava o ritmo de crescimento da base produtiva do setor.   

No que diz respeito aos stakeholders, uma série de interesses conflitantes podem ser 

delineados em meio à formulação da agenda: por um lado, seus acionistas privados visam 

obter maiores dividendos e o aumento da cotação de suas ações, de modo que parâmetros 

técnicos como o retorno em lucro frente ao investimento ou o tamanho de sua dívida lhes são 

mais caros do que critérios estratégicos, como o abastecimento do país, geração de tecnologia 

e emprego. Do outro lado estão os consumidores, à busca de preços mais baixos; os 

integrantes do governo, interessados na instrumentalização da companhia para manutenção de 

seu poder, sobretudo pela utilização dos preços do combustível para controlar artificialmente 

a inflação; e a população de forma geral, devido à capacidade da companhia em gerar renda, 

empregos e tecnologia, fatores que podem ser investidos em finalidades sociais. A 

administração da estatal pode também ser entendida como um dos grupos de interesse, uma 

vez que era uma representante da “burocracia indireta” entre as que mobilizava a maior 

quantidade de recursos, além de ter uma história fortemente ligada ao nacionalismo. 

O setor mobiliza, ainda, interesses estrangeiros, uma vez que as multinacionais do 

petróleo (International Oil Companies – IOC’s), tendo tido seu acesso às reservas mundiais 

severamente reduzidos, buscam garantir acesso a reservas em novas fronteiras
77

. 

Similarmente, países estrangeiros que são importadores líquidos de combustível (com 

destaque à China e países da OCDE) buscam garantir sua própria segurança energética através 

do acesso a tais reservas, seja através de suas próprias empresas, seja importando o petróleo 

brasileiro. Países exportadores, como os EUA, têm interesse, por sua vez, que o Brasil não 

desenvolva seu campo de refino nem se torne autossuficiente, uma vez que se beneficiam da 

importação de derivados de petróleo do exterior. 

Alguns fatores viriam a influir em uma mudança da agenda no novo milênio. O forte 

crescimento chinês levou a um igualmente forte aumento do consumo de recursos energéticos, 

em uma escala tal que os preços chegaram à faixa de 160 dólares por barril. Os preços altos 

beneficiavam, de uma só vez, a situação fiscal do governo e da Petrobras, o que favoreceu a 
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 Os investimentos da Petrobras, que em 84 alcançavam quase R$ 5 bilhões, caem para o entorno de R$ 3 

bilhões na primeira metade da década de 90 (Souza, 2010). 
77

 Deve-se ressaltar que a preocupação daqueles que se opunham politicamente à abertura do setor por medo de 

uma invasão de IOC’s revelou-se injustificada, uma vez que o petróleo brasileiro do pós-sal possui 

características pouco atrativas para tais empresas, por ser excessivamente pesado e rico em enxofre.  



 

 

86 

 

posição da petrolífera na liderança da expansão da base produtora nacional. Esta 

transformação coincidiria com a já referida transformação do paradigma governamental para 

um modelo de “Estado logístico”, pelo qual o Estado daria suporte à atividade econômica, 

cabendo à Petrobras um papel de grande importância. 

Finalmente, o evento de maior destaque em meio ao novo governo foi a descoberta, 

em 2007, de abundantes reservas de hidrocarbonetos, o Pré-Sal, com estimativas que previam 

até 100 bilhões de barris (SAUER; RODRIGUES, 2016). Esta descoberta pautaria o segundo 

marco regulatório que será esmiuçado neste artigo, a lei do Pré-Sal. A comparação entre 

ambos os marcos deixará claro o direcionamento mais nacionalista do governo que surge no 

novo século, tanto a partir de elementos da implementação da lei do petróleo, quanto da 

formulação e implementação da nova lei
78

.  

 

2.4.2 – Outputs 

Seguindo o interesse na análise comparativa, foram escolhidos dois marcos 

regulatórios (outputs) a serem contemplados pela análise: a Lei nº 9.478/97, conhecida como 

“Lei do Petróleo” e a lei nº 12.351, a “Lei do Pré-Sal”, cada uma delas formulada em 

contextos político-administrativos absolutamente distintos. 

 

2.4.2.1 – Antecedentes e Output 1: A Lei do Petróleo 

O fim do monopólio do petróleo pela Petrobras é antecedido pelo enfraquecimento da 

estatal durante o governo Collor, que inicia, no âmbito do Programa Nacional de 

Desestatização (PND) o desmembramento e privatização de ativos da companhia, indo em 

caminho contrário à postura do regime militar de priorizar na Petrobras a formação de uma 

empresa verticalmente integrada. Desta forma, Petromisa e Interbrás foram extintas, as 

subsidárias da Petroquisa e a Petrofértil foram privatizadas nos primeiros anos da década de 

1990, permanecendo no organograma da empresa apenas a BR-Distribuidora e a Braspetro. 

Havia a indicação de que se fortalecia a ideia de concentrar a companhia na atividade-fim de 

extração de petróleo, refletida na indicação, para sua presidência, do Executivo Luís Otávio 

da Mota Veiga (FILHO, ET AL, s.d.). 

Em 1995, ao enviar ao Congresso o projeto de lei para a quebra do monopólio, inicia-

se uma greve de dimensões históricas, inicialmente com a participação dos servidores 

públicos de uma forma geral e posteriormente sustentada apenas pelos petroleiros. A greve 
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 Deve-se mencionar, ainda, que o Pré-Sal encontra-se justamente nas novas fronteiras das reservas petrolíferas 

mundiais, atraindo muito mais interesse das multinacionais. 
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durou 32 dias, alcançando 90% da categoria, mas não alcançando nenhum resultado, 

demonstrando que o governo não dialogaria com o movimento sindical (FILHO ET. AL., 

s.d.). O monopólio seria finalmente quebrado dois anos mais tarde. 

A lei nº 9.478 (1997) revoga a lei de 1953, que concedia à união o monopólio sobre 

todas as atividades ligadas ao setor de P&G (do upstream ao downstream). Trata-se, portanto, 

da quebra do monopólio da Petrobras no setor. Desta forma, a lei estabelece o regime de 

concessão
79

 das reservas de petróleo a empresas constituídas sob leis brasileiras. 

Adicionalmente, são criados, também, o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE e 

a Agência Nacional do Petróleo – ANP. O primeiro, presidido pelo ministro de Minas e 

Energia (MME), seria responsável por assessorar a presidência da república nas políticas para 

o setor energético. A agência, por sua vez, seria responsável por regular, contratar e fiscalizar 

as atividades econômicas ligadas à indústria do petróleo (BRASIL, 1997). 

A liberalização do setor vai além da simples quebra do monopólio da Petrobras para 

permitir a entrada de empresas estrangeiras no setor. O modelo escolhido também favorece a 

entrada destas graças aos benefícios do modelo de concessão. Este modelo permite às 

empresas a adição das reservas às suas reservas comprovadas, o que é um fator de valorização 

das companhias (TROJBICZ, 2014). Além disso, o modelo lhes concede maior controle sobre 

as reservas, possibilitando ganhos maiores, uma vez que todo o lucro realizado lhes 

pertence
80

.  

Os objetivos da lei em sua versão original eram 11, dentre os quais destacamos os 

seguintes: (1) preservar o interesse nacional; (2) promover o desenvolvimento; (3) proteger os 

interesses do consumidor; (4) garantir o fornecimento nacional de produtos de petróleo; (5) 

incrementar o uso do gás natural; (6) promover a livre-concorrência; (7) atrair investimentos 

na produção de energia; (8) ampliar a competitividade do país no mercado internacional 

(BRASIL, 1997). Seguindo entendimento já explicitado acima, adicionamos, ainda, que o 

principal objetivo estratégico do país no setor de P&G é o da autossuficiência, de modo que 

este elemento é particularmente relevante de ser observado em meio aos resultados dos 

marcos regulatórios. 
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 O regime de concessão é uma forma de licitação segundo a qual a empresa beneficiada adquire a totalidade 

dos riscos da exploração e produção e a ela é dada a total propriedade sobre os hidrocarbonetos extraídos. Em 

troca, o Estado é beneficiado, para além dos royalties e da participação especial, com um bônus de assinatura, 

valor ofertado pelas empresas concorrentes pela licitação, decisivo na escolha do consórcio. 
80

 Como a maior parte das reservas mundiais na década de 90 já se encontravam sob o regime de partilha, a 

opção pelo regime de concessão era vista com bons olhos pelo setor privado, apesar do volume médio das 

reservas. 
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É relevante notar que implementação desta lei se divide em dois contextos diferentes, 

dos governos FHC e Lula, de modo que resultados diferentes são de se esperar. 

Primeiramente, os dois governos montaram diferentes hierarquias na estrutura de políticas 

públicas para o setor. A administração FHC fazia valer nas agências reguladoras a 

centralidade da sua atuação, que no setor de P&G foi exercida pela ANP. Isso é ilustrado pelo 

fato de que o CNPE é somente instituído pelo decreto nº 3.520 em 2000, três anos após a 

promulgação da lei do petróleo (TROJBICZ, 2014). 

Outro fator de destaque é a primazia dada pelo governo FHC ao investimento externo 

e ao ganho de produtividade em detrimento do fortalecimento da indústria nacional. Em 1998, 

o decreto nº 2.889 permitiu, via admissão temporária, a suspensão do Imposto de Importação, 

IPI e ICMS que incidiam sobre bens que ingressassem no país para fins de pesquisa ou 

extração de petróleo e gás
81

, enquanto produtos similares brasileiros carregavam uma carga 

tributária de 30% a 35% (TROJBICZ, 2014). 

A Petrobras Transporte SA (TRANSPETRO) surge durante o governo FHC, com a 

função de construir e operar a infraestrutura de transporte do setor de P&G, seguindo uma 

lógica de open access para maximizar as operações e estimular o investimento no setor de 

gás. Contudo, a lógica não funcionou devido à falta de interesse de outros atores em entrar nas 

operações (PERISSÉ, 2020). No ano seguinte seria inaugurada a primeira etapa do gasoduto 

Brasil-Bolívia (GASBOL), fator importante para a integração energética nacional e entrada do 

gás natural na matriz brasileira
82

.  

Finalmente, este mesmo governo realiza na Petrobras uma reforma administrativa. Até 

então, a estatal baseava-se na integração vertical e especialização. Com a reforma, as antigas 

superintendências da empresa são substituídas por unidades de negócios, unidades 

independentes na gestão. Em seguida, a companhia pulveriza ações suas no mercado, 

mantendo o controle acionário pelo governo. A troca de modelos administrativos marca uma 

mudança de prioridades na gestão da companhia: a ênfase sobre o volume de produção e 

autossuficiência é substituída pela primazia da performance financeira e dos resultados 

(RIBEIRO; NOVAES, 2014). 

Uma série de elementos da implementação se alteram a partir do governo Lula, 

iniciado em 2003. Em primeiro lugar, houve um fortalecimento do CNPE em detrimento da 
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 No mesmo sentido, decreto de 1999 institui o REPETRO, um regime aduaneiro especial de importação e 

exportação de bens ligados à cadeia de valor do Petróleo e Gás. 
82

 Portanto, o objetivo da lei de ampliar o uso do gás natural foi parcialmente alcançado. A criação do GASBOL 

efetivamente aumentou o uso do combustível, mas o baixo interesse de terceiros na utilização da TRANSPETRO 

para viabilizar investimentos em gás faz com que o setor siga dominado pela Petrobras. 
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ANP. Quando estava na oposição, o Partido dos Trabalhadores (PT) criticava as agências 

reguladoras, vendo-as como parte do pacote neoliberal (TROJBICZ, 2014). Enquanto a 

autonomia da ANP (e das agências de uma forma geral) foi restringida, simultaneamente a 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é fundada e o CNPE assume o planejamento 

estratégico, relegando a ANP a ações operacionais. A EPE também passa a assumir 

prerrogativas da ANP, e a ascensão do CNPE permite um maior direcionamento do setor ao 

projeto do Estado. 

Como resultado da implementação realizada no período FHC, a Petrobras passou a 

exigir mais dos seus fornecedores em termos de qualidade e preços, o que gerou o resultado 

adverso de redução da participação nacional entre os fornecedores da estatal. Desde a 

primeira rodada de licitação de blocos, em 1999, as porcentagens de conteúdo local ofertadas 

pelos consórcios eram computadas para fins de pontuação, mas isso não impediu que esses 

percentuais fossem excessivamente baixos. Com a mudança de governo, já nas 5ª e 6ª 

rodadas, ocorridas em 2003 e 2004, passou-se a exigir percentuais mínimos, diferenciados a 

partir do tipo de bloco (blocos terrestres, de águas rasas ou de águas profundas) (ANP, s.d.). 

A intenção do novo governo era promover o desenvolvimento da indústria nacional. 

Essa nova abordagem frente à questão do conteúdo local pressionou a Petrobras a se adaptar e 

desenvolver estratégias sustentáveis de adequação às novas demandas. Desta forma, “os 

departamentos de engenharia e E&P da empresa iniciaram um programa de capacitação de 

fornecedores locais, dando condições para aumentar sua participação nos projetos de 

investimento da companhia” (SOUZA, 2010, p. 99). 

O projeto foi apresentado à diretoria, que o repassou ao MME e este o transforma em 

política de governo. Nasce assim o Programa de Mobilização da Indústria Nacional do 

Petróleo (PROMINP)
83

. Este é um exemplo de como a estatal passa a ser utilizada como 

instrumento de política pública pelo governo, porém de forma indireta, de modo que a 

iniciativa parte de dentro da própria companhia. Em relação ao programa de compras da 

companhia, houve intervenção governamental mais direta, uma vez que o governo 

pressionava para que as estatais substituíssem suas aquisições de bens e serviços importados 

por aquisições de bens e serviços produzidos no Brasil. Ademais, em 2006 a Petrobras realiza 

mais um passo em direção contrária à política anterior ao reintegrar a Petroquisa, que havia 

sido privatizada, e criar a Petrobras Biocombustível, subsidiária responsável pelo 
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 Um dos pilares do PROMINP, o Plano Nacional de Qualificação Profissional (PNQP) tem seus recursos 

geridos pela ABIMAQ. Este ponto indica alguma participação do setor privado na condução da indústria de 

P&G. 
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desenvolvimento de projetos ligados a etanol e biodiesel (SOUZA, 2010; FILHO; ET. AL., 

s.d.).  

O processo de internacionalização da companhia também obedeceu princípios 

distintos nos dois paradigmas analisados. Esta pode ser dividida em 3 partes: no regime 

militar, com a criação da Braspetro (responsabilizada por procurar e produzir petróleo fora do 

território nacional); no momento do fim do monopólio, quando buscaram-se grandes projetos 

e ativos no exterior ainda em um cenário de escassez de recursos, e finalmente a partir de 

2003, quando o governo passa a buscar consolidar a estatal como uma “campeã nacional”, 

integrada verticalmente e diversificada.  

Deve-se ressaltar, ainda, que desde antes da mudança de governo em 2003, já havia 

uma tendência de priorização da internacionalização da companhia no cone-sul  (APÊNDICE 

X), em convergência com a política externa brasileira, que, com a falência do modelo de 

industrialização por substituição de importações, via na integração regional uma das 

abordagens prioritárias para a integração à economia global, o que fica ilustrado, além da 

compra de ativos pela Petrobras, pela criação do MERCOSUL e pela construção do gasoduto 

Brasil-Bolívia, ambos durante a gestão FHC (SEGABINAZZI, 2007). A partir do governo 

Lula, contudo, além da intensificação desta tendência, há uma expansão das atividades da 

companhia na África, em convergência com a postura da política exterior de buscar 

consolidar um papel de liderança brasileira na região do entorno estratégico
84

. 

 

2.4.2.2 – Output 2: A Lei do Pré-Sal 

A lei nº 12.351 (2010) surge da necessidade da criação de um marco jurídico especial 

para regular as atividades econômicas ligadas às enormes reservas descobertas em 2007 no 

polígono do Pré-Sal. Com ela, é estabelecido o regime de partilha de produção no Pré-Sal e 

em áreas estratégicas, e é criado o Fundo Social (FS), com a “finalidade de constituir fonte de 

recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma de programas e projetos nas áreas 

de combate à pobreza e de desenvolvimento” (BRASIL, 2010). 

O novo marco regulatório é composto, ainda, por mais duas leis que acompanham a 

supracitada. A lei 12.276 (2010) estabelece a Cessão Onerosa, ou seja, concede onerosamente 
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 Paes (2010) ilustra este ponto a partir dos investimentos da estatal na África. Em 2004 a Petrobras estabeleceu 

formalmente uma parceria com a estatal local para exploração de petróleo na Tanzânia, aumentando 

significativamente sua presença no país. Em 2005, o governo brasileiro abriria uma embaixada na Tanzânia, e no 

mesmo ano, a Petrobras ganharia outra concessão de exploração no país. Também em 2005, o Brasil abriria uma 

embaixada na Guiné Equatorial, e no ano seguinte este governo permitiria à Petrobras adquirir participações em 

um bloco de exploração de petróleo. 
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à Petrobras o direito sobre até 5 bilhões de barris de petróleo em poços determinados do 

polígono do Pré-Sal com baixo risco exploratório, com isenção de impostos
85

. Finalmente, a 

lei 12.304/2010, que cria a empresa brasileira de administração de petróleo e de gás natural, a 

Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), cujas atribuições são as de gerir, fiscalizar e representar a 

União em todos os contratos de partilha assinados, mas não a de explorar. A criação da PPSA 

foi necessária, uma vez que a Petrobras, por ser uma empresa de capital misto, não poderia 

representar os interesses da União. 

O novo modelo, a partir da combinação das três leis supracitadas foi formulado de 

modo a devolver ao Estado o controle da produção nacional de petróleo
86

. Pela lei original, 

havia, ainda, a obrigatoriedade que a Petrobras fosse participante obrigatória e operadora de 

todos os consórcios que recebessem a licitação para exploração no polígono do Pré-Sal. Este 

aspecto em particular aponta para um consenso alcançado entre a Petrobras e o governo: 

enquanto a estatal se beneficiaria diretamente do acordo da cessão onerosa, houve resistência 

quanto à obrigatoriedade de operar todos os consórcios, ainda mais com uma porcentagem 

mínima de 30%
87

. Mesmo sem dispor sobre objetivos em seu texto, pode-se assim listar as 

metas da lei: (1) Preservar o interesse nacional; (2) promover o desenvolvimento social e 

regional; (3) ampliar a apropriação das rendas minerais pelo Estado; (4) Mitigar flutuações de 

renda e preço; (5) promover a industrialização; (6) garantir o fornecimento nacional de 

produtos de petróleo. 

As enormes reservas que passavam a entrar nos cálculos do governo brasileiro com a 

descoberta do Pré-Sal colocariam a Petrobras em papel ainda mais central na estratégia de 

desenvolvimento do país, tanto do ponto de vista econômico quanto da sua segurança 

energética. Buscando aumentar sua capacidade de refino, a companhia já começava no 

mesmo período os esforços para a construção da Refinaria Abreu e Lima (RNEST) e, em 

2008, iniciou em estudo conjunto com o grupo Ultra e o BNDES o projeto do Complexo 
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 Esta lei visava capitalizar a Petrobras, uma vez que era necessário capital para implantar um plano de negócios 

de exploração do Pré-Sal, com investimentos volumosos. Ademais, havia uma “conveniência em majorar o 

capital da empresa, para elevar o teto do endividamento sem prejuízo da classificação dela nas agências de risco, 

que demandavam máximo de 35% do patrimônio líquido, já que, em junho de 2007, a dívida da estatal era de 

U$118 bilhões, equivalente a 34% do patrimônio” (TROJBICZ, 2014, p. 169). 
86

 No regime de partilha a propriedade do petróleo produzido pertence à União. Este óleo, deduzidos os custos 

do investimento na sua produção (óleo-custo) é chamado de óleo-lucro, que será partilhado entre a União e o 

consórcio ou empresa. Neste tipo de regime, o bônus de assinatura é fixo e leva o bloco leiloado a empresa ou 

consórcio que apresentar termos mais vantajosos referentes à parte de óleo excedente do Estado. Não é cobrada 

participação especial. 
87

 Segundo o depoimento de Haroldo Lima, presidente da ANP durante a formulação da lei do Pré-Sal, o próprio 

presidente da estatal teria rechaçado a obrigatoriedade das duas atribuições (TROJBICZ, 2014). Portanto, a 

cessão onerosa seria um mecanismo compensatório pelos enormes gastos a serem realizados pela Estatal. 
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Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ). Em 2009 anunciaria planos de instalar mais 3 

refinarias no nordeste dedicadas à produção de óleo diesel de alta qualidade (SOUZA, 

2010).
88

 

O BNDES viria a alterar sua estrutura organizacional em 2010, criando o 

Departamento da Cadeia Produtiva de Petróleo e gás. Como desdobramento dessa nova 

estruturação, seria aprovado em 2011 o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia de 

Fornecedores de Bens e Serviços Relacionados ao Setor de Petróleo e Gás – Programa 

BNDES P&G, cujo financiamento visava facilitar o acesso ao crédito a micro, pequenas e 

médias empresas, contribuindo para o desenvolvimento da cadeia de valor da indústria de 

P&G
89

 (SANTOS; AVELLAR, 2017). 

A implementação ainda seria marcada pela utilização da Petrobras como mecanismo 

de controle da inflação através de uma política de preços abaixo dos internacionais 

(APÊNDICE XII), o que se alinhava com o que desejavam os empresários aliados ao 

governo. Este fator, somado com investimentos volumosos e fora de padrões técnicos e 

gerenciais na construção de refinarias, levou a estatal a sofrer demasiada pressão sobre suas 

finanças (SAUER; RODRIGUES, 2016). Em entrevista, Juarez Perissé (2020) indica que, até 

2016, a gestão da estatal era dominada pelos refinadores, que, operando na lógica estratégica 

do abastecimento, buscavam maximizar o refino e a produção, bem como os preços baixos, 

para garantir a oferta e impulsionar o desenvolvimento econômico. Em um contexto de gastos 

já grandes com a infraestrutura das reservas do Pré-Sal, a pressão causada pelos preços viria a 

ser um dos elementos da crise política que desagua no impeachment da ex-presidente 

Rousseff. Ademais, aponta para uma estrutura de crescente corporativismo envolvendo as 

lideranças da petrolífera, que é instrumentalizada para seguir o projeto do governo. 

Na gestão Temer, a condução da Petrobras seria reavaliada, e a prática corporativista 

de utilização da empresa como instrumento de obtenção dos objetivos estratégicos do país na 

área da economia e da segurança energética foi abandonada. Em seu lugar, sobretudo a partir 

da presidência de Pedro Parente à frente da estatal, buscar-se-ia sanear as contas da estatal 

(que então era um tema politicamente sensível), maximizar o seu valor para o acionista e 

estimular a diversificação do mercado doméstico de P&G (PERISSÉ, 2020). 
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 No apêndice XI é possível ver como as décadas de 80 e 90 mantiveram quase estagnado o esforço pelo 

aumento da capacidade de refino no país. Os esforços iniciados pelos governos Lula-Dilma visavam dar um salto 

em relação à autossuficiência, porém foram limitados pela crise política e econômica que se instala no meio da 

década de 2010, paralisando o Comperj e levando à falência da abordagem desenvolvimentista para o setor de 

P&G. 
89

 Em 2009, BNDES e Petrobras já haviam assinado contrato de 25 bilhões para apoio do programa de 

investimentos da petrolífera (BNDES, 2009). 
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Estes objetivos seriam implementados a partir das seguintes medidas: (1) 

primeiramente, em 2016 a estatal perderia a obrigatoriedade de ser operadora de todos os 

consórcios; (2) a partir de uma nova política de formulação do preço de derivados, que ao 

invés de serem mantidos em nível abaixo do internacional, passaram a um patamar 

sistematicamente acima do valor internacional (o que pode ser observado no anexo XII); (2) 

através do desinvestimento da companhia, iniciado pela gestão Temer, mas amplificado por 

Bolsonaro, com destaque à programação de venda da maior parte das refinarias do país
90

; (3) 

finalmente, convergindo com as medidas supracitadas, foi mantida uma política de aumento 

da ociosidade das refinarias, mantendo-se o nível da produção abaixo da sua capacidade 

(ANEXO XIII). 

É digno de nota que a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 

(ABIMAQ), que havia se fortalecido com o impulso que a Petrobras acarretou ao setor, entre 

em divergência com as principais entidades de classe a respeito do teor liberal do governo 

Temer. Um dos pontos que acarretariam nesta divergência, foi justamente a redução da 

exigência de conteúdo local para campos de petróleo (BERRINGER, FORLINI, 2018). 

 

2.4.3 - Avaliação 

De uma forma geral, os objetivos principais dos dois outputs foram parcialmente 

alcançados, mas uma série de limitações se impõem em cada caso. Com a abertura do setor de 

P&G e a mudança de prioridades da Petrobras, os fornecedores nacionais contratados pela 

estatal passariam a enfrentar a forte concorrência externa, devido ao fato que as 

concessionárias que operam no país contratam serviços e equipamentos em um ambiente 

altamente competitivo (SOUZA, 2010). As já mencionadas isenções que beneficiavam os 

fornecedores externos viriam a agravar o problema (TEIXEIRA; GUERRA, 2003). O anexo 

XIV ilustra este enfraquecimento da indústria local na baixíssima participação na confecção 

de sistemas off-shore da Petrobras, o que reflete um impacto inicial negativo no 

desenvolvimento econômico nacional (um dos objetivos propostos da lei do petróleo). 

Por outro lado, uma consequência amplamente positiva da lei já em seus primeiros 

anos foi o aumento da produtividade da estatal graças à liberalização do setor. Com a 

pulverização de suas ações e podendo acessar fornecedores internacionais, a produtividade 

por poço dobrou em 6 anos, fazendo com que a importância da cadeia de petróleo no PIB 

saltasse de 2,75% no ano da implementação da lei para 10,5% em 2005 (TROJBICZ, 2014).  
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 Segundo o novo presidente da estatal, Roberto Castello Branco, a Petrobras pretende concluir a venda de 8 de 

suas 13 refinarias em 2021 (GAZETA DO POVO, 2020). 
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No que diz respeito à atuação da Petrobras em si, se revelaram infundados os medos 

da oposição de que a companhia perderia espaço no cenário nacional devido à entrada de 

estrangeiras. Mesmo com medidas para aumentar a competição no setor, manteve-se viés 

favorável à Petrobras graças à sua experiência atuando no Brasil em operações offshore e 

graças à capacidade do pessoal técnico que ela possui graças ao seu histórico de esforços de 

capacitação (TROJBICZ, 2014).  Desta forma, em 2018, a Petrobras, apesar de haver 

reduzido sua produção nos últimos anos, ainda era responsável por 93,10% da produção de 

petróleo e 98,10% do gás (APÊNDICE XVIII). Não foi alcançado, portanto, o objetivo de 

promover a livre-concorrência no setor. 

Ainda, a abertura do setor e mesmo as condições vantajosas oferecidas pelo modelo de 

concessão não foram o suficiente para atrair em peso grandes multinacionais do petróleo, de 

modo que a atração de investimentos para a indústria de P&G ficou aquém do esperado. Já a 

partir da descoberta do Pré-Sal, a situação muda. Consequentemente, o setor de extração de 

petróleo se e gás se tornou a principal fonte de IED na última década, aumentando de 2,656 

bilhões de dólares em 2009 para 48,346 acumulados em 2018 (ANEXO XV). 

A produção de petróleo e gás natural, além de derivados de petróleo, aumentou 

constantemente já no governo FHC, e essencialmente não se alterou com a mudança do 

governo em 2003. Contudo, há outcomes para a implementação da Lei do Petróleo que variam 

no período de cada governo. A elaboração do PROMINP é resultado do aprendizado com os 

efeitos da exposição dos fornecedores nacionais à competição externa, permitindo uma saída 

alternativa e competitiva ao protecionismo puro. Este programa responde às exigências em 

conteúdo local do novo governo, de modo que as mudanças de implementação foram 

essenciais para a qualificação da indústria nacional de P&G. As obrigações em investimentos 

em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) já vinham subindo no governo Fernando Henrique, 

mas os valores foram mais do que triplicados entre 2003 e 2014 (APÊNDICE XIX). Desta 

forma, a Petrobras se tornou, em 2013, a 4ª petrolífera com maior investimento em P&D em 

termos absolutos, e a primeira em termos relativos à receita (ANEXO XXVIII). 

Os bônus de assinatura aumentaram, em média, a partir de 2003, mas sendo a 

Petrobras a principal responsável pelo setor, é ela mesma a principal responsável pelos 

vultosos bônus. Com a maior quantidade de blocos em operação e o aquecimento da indústria 

petrolífera no país, como é de se esperar, os royalties e participação especial crescem 

progressivamente, sendo uma importante fonte de receitas, e uma particularmente politizada, 
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de modo que é a distribuição dos royalties o ponto da lei com maior participação do 

Legislativo.  

Um ponto de diferença nítida entre os paradigmas governamentais observados fica 

claro no apêndice XXII: os governos associados ao paradigma liberal-conservador, na década 

de 90 e a partir de Temer, obtiveram, nas rodadas de concessão, um nível de conteúdo local 

nas propostas dos consórcios muito inferior ao dos governos petistas. Em contrapartida, 

Temer obteve altos bônus de assinatura em seu governo.  

Finalmente, há um problema estatístico nos dados da ANP sobre autossuficiência em 

petróleo. Uma vez que a matriz energética brasileira não é dominada pelo petróleo, e que sua 

utilidade estratégica no país gira em torno da sua utilização como combustível, pode-se dizer 

que a capacidade de refino figura como o objetivo primordial de qualquer política para o 

setor. No apêndice XX, vemos que há uma queda acentuada da dependência externa de 

petróleo (o que compreende derivados) a partir de 1996, primeiramente acompanhando a 

queda do consumo, mas em seguida se mantendo, apesar da aceleração do consumo, 

chegando a ficar abaixo de 0 (o que significaria que o país é teoricamente autossuficiente em 

petróleo) já em 2006. 

Contudo, como vemos ao analisar o apêndice XXI, apesar do aumento acelerado da 

produção e das exportações, o nível de importações se mantém aproximadamente o mesmo, 

com uma queda muito lenta para um país autossuficiente em petróleo. A causa disto pode 

estar na natureza do petróleo produzido majoritariamente no país até então: petróleo pesado. 

Este tipo de petróleo é mais difícil de refinar, sobretudo porque as refinarias brasileiras foram 

construídas antes do início da exploração em território nacional. Ou seja, foram preparadas 

para refinar o petróleo leve de alta qualidade vindo do exterior. Quando as operações offshore 

foram iniciadas e foi descoberto que o petróleo brasileiro era pesado e com alto teor de 

enxofre, as refinarias foram adaptadas para processar uma mistura de petróleo pesado 

nacional com leve, importado (PERISSÉ, 2020). Esclarecida esta particularidade, é possível 

afirmar que o impacto da lei foi positivo, pois o aumento da produção efetivamente coincide 

com a sua implementação e ajudou a reduzir a dependência externa, ainda que não a tenha 

eliminado. 

A descoberta do Pré-Sal cria a perspectiva de solução deste problema no médio-prazo, 

devido ao petróleo de alta qualidade que suas reservas possuem. A maior qualidade e o menor 

risco exploratório ligado às novas reservas aumentaram a dimensão dos bônus de assinatura, 

que já na primeira rodada foi de 15 bilhões de reais (nas rodadas de concessão o maior valor 
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foi de 8 bi.). O excedente em óleo da União também ficou, em geral, próximo a 50%, de 

modo que o Estado efetivamente adquiriu maior controle sobre o lucro em torno das novas 

reservas.  

Por outro lado, o conteúdo local utilizado nessas rodadas é considerado baixo, se 

comparado com o padrão das rodadas por concessão
91

. Na 1ª rodada, a mais bem sucedida 

neste aspecto, o conteúdo local médio foi de apenas 50%. As rodadas de partilha subsequentes 

se deram no governo Temer, e a exigência para o conteúdo local caiu para o entorno de 20% 

na exploração e de 30% na produção nas rodadas 3, 4 e 5 (APÊNDICE XXIII). 

A dependência externa aparente ao se analisar o período da implementação do output 

2 é, mais uma vez, estatisticamente enganosa. Com o início da produção no Pré-Sal, em 2013, 

há uma redução forte da dependência aparente, com os dados da ANP apontando que o Brasil 

se torna, em 2018, exportador líquido de petróleo de 30% da sua produção (APÊNDICE XX). 

Contudo, a partir de 2010 há um forte aumento das importações de derivados de petróleo (que 

é o produto mais estratégico para o país), que sai de 100 bilhões de barris para mais de 170 

bilhões, permanecendo em níveis elevados desde então. O petróleo leve e de qualidade 

oriundo do Pré-Sal vem progressivamente substituindo a produção anterior, do pós-sal, e já é 

a maior fonte de produção do país (ANEXO XVI). Portanto, a tendência seria a da redução 

das importações tanto de derivados quanto de petróleo bruto leve, o que não se observa na 

prática. 

Disso se depreende que o país não se tornou autossuficiente em petróleo. Está, desde 

antes de começar a explorar o Pré-Sal, exportando volumes crescentes de petróleo bruto 

pesado e, em troca, importava, na década de 2000, petróleo leve. A partir da exploração do 

Pré-Sal, passou a substituir na pauta de importação o petróleo leve pelos derivados já 

refinados. De 2010 até 2014 a razão do aumento de importação de derivados não é devido à 

ociosidade das refinarias nacionais, que se mantiveram, então, sempre em uma taxa de 

utilização acima de 90% (ANEXO XIII). A necessidade de importação de derivados provém, 

então, da alta do consumo, que pode estar conectada com o estímulo do governo federal à 

indústria automobilística – principalmente para carros populares – (GONÇALVES; 

MERCEDES; SANTI, 2019) e com a política de preços domésticos abaixo dos preços 

internacionais. A partir de 2014 há uma acentuada queda do consumo, o que, junto com a 

maior produção advinda do Pré-Sal, tenderia a resultar na efetiva autossuficiência. Contudo, a 

política de ociosidade alta das refinarias do governo Temer derrubou a produção de derivados 
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 Nas rodadas de concessão, o conteúdo local, após a obrigatoriedade de mínimos no início do governo Lula, 

ficou sempre entre 70% e 90% entre as rodadas 5 e 12. 
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(APÊNDICE XXIV), mantendo o Brasil em uma situação de importação de derivados que 

poderia produzir internamente
92

. 

Dentre os efeitos colaterais da implementação do output 2 pelos governos petistas, 

talvez o mais politizado tenha sido o forte endividamento da Petrobras. Ser a operadora 

obrigatória, com 30% de participação mínima, de reservas da monta das do Pré-Sal 

representa, em si, um volume de investimentos extremamente alto, de modo que o aumento do 

endividamento é natural e se reflete nos dados (APÊNDICE XXV), que demonstram que o 

endividamento passa a aumentar justamente a partir da descoberta das novas reservas
93

. Este 

volume é justificável ao se pensar em termos de troca: mais endividamento no médio-prazo 

que seria pago com os lucros no longo-prazo. Contudo, a situação financeira da companhia foi 

ainda mais deteriorada pela política de preços abaixo do mercado internacional. 

Alternativamente, o esforço de desinvestimento que passa a ser proposto para sanear as contas 

acaba por punir duplamente a companhia – e o setor de P&G como um todo –  uma vez que a 

impossibilita de obter os lucros resultantes desses enormes custos assumidos no passado. 

Chama atenção que, apesar das dificuldades financeiras vividas pela petroleira, o 

fundo social não foi utilizado (nem mesmo em meio à queda de preços na crise de 2014, o que 

configuraria uma das suas utilizações previstas em lei), uma vez que não foram criados o 

Comitê de Gestão Financeira do Fundo Social, nem o Conselho Deliberativo do Fundo Social, 

como determinado por lei (BRASIL, 2018).  

Se, por um lado, a mudança de rumos na Petrobras teve como efeitos imediatos a 

redução produção de derivados (e, logo, redução da autossuficiência), a diminuição do 

conteúdo local e – como ponto positivo – a redução da dívida da Petrobras, por outro lado não 

é possível auferir, ainda, os efeitos da política de desinvestimento e concentração no setor de 

exploração e produção para abrir o mercado (não apenas de refino) para outros atores. 

Contudo, a tendência é que a simples concessão dos ativos da Petrobras a outras empresas não 

resulte em menores preços, nem em maior abastecimento, uma vez que se trataria de 

investimentos brownfield, sem aumento efetivo na capacidade instalada. Ainda, a competição 
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 Portanto, enquanto até 2015 a importação de derivados era uma solução temporária para garantir o consumo e 

o crescimento econômico enquanto a produção não alcançava seu ponto óptimo que possibilitaria reduzir as 

importações, a partir da gestão Temer, a produção é deliberadamente reduzida. É digno de nota, ainda, que a 

importação de derivados, que em 2011 provinha majoritariamente da América do Sul, África e com uma boa 

participação da Índia, em 2018 já reflete amplo domínio dos Estados Unidos (AGÊNCIA NACIONAL DO 

PETRÓLEO, 2012; 2019), refletindo na política energética as preferências da diplomacia do governo instalado 

em 2016. 
93

 Fica claro, portanto, que a dívida da estatal, que alcança 392 bilhões em 2015 (APÊNDICE XXV), não é 

resultado imediato e absoluto dos desvios averiguados no âmbito da operação Lava-Jato, estimados em 42 

bilhões (ALBUQUERQUE, 2018). 
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entre produtores não aumentaria, uma vez que as refinarias da estatal estão localizadas em 

cadeias produtivas que obedecem à lógica de monopólio e ganhos de escala, de modo que o 

fim do monopólio da Petrobras em uma dada região apenas seria substituído pelo de uma 

entidade privada, sem compromisso com o abastecimento de regiões que não sejam lucrativas 

(PERISSÉ, 2020; ANEXO XXII).  

 

2.5 – Resultados 

Na experiência brasileira, a influência do grau de corporativismo das estruturas de 

representação de interesses sobre o setor de Petróleo e Gás foi majoritariamente indireta, uma 

vez que a principal empresa desta indústria não foi privatizada e a base da elite empresarial do 

país não é essencialmente ligada a ela, com exceção da ABIMAQ. Desta forma, o 

corporativismo brasileiro se materializa na tentativa de construção conjunta de um projeto 

nacional de desenvolvimento com a adesão do setor empresarial, que facilita ou impede a 

instrumentalização do setor de P&G pelo governo em prol dos objetivos ligados ao 

desenvolvimento e à segurança energética do país. 

A crise do corporativismo brasileiro na década de 90 fica ilustrada na alta indefinição 

da atuação dos grupos de interesse e da burocracia. O Estado, através da reforma 

administrativa “gerencial” maximiza o insulamento burocrático e afasta os grupos de pressão 

da formulação de políticas públicas. A gestão é descentralizada para as agências, sindicatos 

são postos à mercê do ambiente globalizado hostil
94

 e empresários buscam iniciativas 

alternativas para veicular seus interesses, como o lobby ou os anéis burocráticos, na defesa de 

interesses particularistas
95

. Com base no hibridismo defendido por Evans (1995b), os 

governos liberais eram insulados, autônomos frente aos grupos societários, mas sua inserção e 

participação democrática de base eram nulos. 

O impacto mais claro da crise do corporativismo no Brasil sobre o setor de P&G foi o 

abandono do tripé do sistema de capitalismo associado formado por estatais, multinacionais e 

o setor privado doméstico
96

. A Petrobras abriu mão do seu papel histórico de indutor de 
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 E estavam, eles mesmos, em um momento de ressignificação, com o advento do “novo sindicalismo”, que se 

mostrou insuficiente para resistir amplamente a pautas hostis aos trabalhadores que floresciam na década. 
95

 Enquanto o insulamento burocrático, nos governos desenvolvimentistas, de Vargas ao regime militar, 

buscavam estabelecer mecanismos de representação de interesses centrados no Executivo e com vias a fortalecer 

a coordenação de um plano de desenvolvimento nacional, na década de 90 ele passa a significar a própria 

ausência deste projeto, vedando o planejamento coordenado entre o setor empresarial como um todo e poder 

público. 
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 Deve-se ressaltar, contudo, que a tendência liberalizante sobre o setor de P&G foi limitada, conforme visto na 

seção 2.4. A companhia não foi efetivamente privatizada, como em outros países, e fatores que para isso 
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desenvolvimento
97

 através do investimento que viabilizava, sobretudo na cadeia produtiva do 

petróleo. Com a redução das esferas de atuação da companhia e ao ser beneficiada pelo acesso 

privilegiado a fornecedores estrangeiros, os acionistas privados da companhia passam a ter 

seus interesses priorizados na atuação da estatal. A concentração da condução de políticas 

para o setor na ANP, com um papel tímido do CNPE seria mais uma ilustração de que o 

governo buscava descentralizar a estratégia para o setor, enfraquecendo as interdependências 

hierárquicas e funcionais entre os responsáveis pela implementação e a cúpula do governo. A 

própria burocracia da estatal, com um histórico ligado ao desenvolvimentismo, resistiu às 

políticas da década, dificultando a sua adesão e a implementação. 

Os efeitos disso em termos de capacidade estatal são mistos. A resistência da 

burocracia não impediu a aprovação da lei do petróleo, mas foi mais um indicador político 

que apontava para a inviabilidade de privatização da Petrobras. Não foram alcançadas as 

expectativas segundo as quais a abertura proporcionaria o aumento da livre-concorrência e 

dos investimentos externos
98

, que por sua vez estimulariam a produção nacional e o aumento 

da competitividade da cadeia de valor do setor como um todo. O que se verificou foi um 

aumento da produtividade em particular da Petrobras e a continuidade do seu domínio sobre a 

produção em troca de um forte impacto sobre os fornecedores locais. Ainda que os 

investimentos externos de fato tenham aumentado, simultaneamente houve uma transferência 

ao exterior de investimentos da Petrobras que iriam para a indústria local. 

O bloco governamental surgido em 2003 e que permaneceria por mais de uma década 

à frente do Estado brasileiro buscou restabelecer, sobre novas bases, uma estrutura 

corporativista de representação de interesses que não fosse estruturada a partir da tutela, mas 

da cooperação. Através de uma frente ampla
99

, o novo governo buscaria harmonizar as 

relações entre sindicatos (apaziguados graças à proximidade com o governo) e empresários 

                                                                                                                                                         
contribuíram foram a forte resistência de seus servidores, identificados historicamente com o 

desenvolvimentismo, e o ativismo sindical da década. 
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 Ainda que este abandono tenha sido dificultado pela própria burocracia da estatal, na greve dos petroleiros. 
98

 O baixo desempenho dos investimentos externos para o setor de P&G está menos conectado com a 

implementação da política pelo governo FHC do que com o baixo interesse que as reservas brasileiras 

suscitavam. Ainda assim, a aposta nos investimentos estrangeiros para desenvolver o setor mostrou-se 

inadequada, visto que o enfraquecimento da Petrobras em termos de ativos, agravado pela falta de investimentos 

substanciais na ampliação da capacidade de refino, não contribuíram para solucionar a questão do abastecimento 

no país. Esta falha está em linha com a crítica à concepção neoliberal desenvolvida no capítulo 1. O apêndice IV 

reforça que, mesmo em momentos de forte entrada de investimentos externos, estes equivalem a uma fração 

pequena da produção de um país, não podendo ser a solução para a retomada do crescimento e do 

desenvolvimento. 
99

 A Constituição deste novo bloco de governo se deu não pela substituição completa de uma seção coesa da elite 

por outra, mas a intercomposição de antigos e novos elementos (em linha com o que defende Michels), sem a 

superação da ala rentista, cujos interesses são incompatíveis com os da coalizão produtivista. 



 

 

100 

 

(trazidos novamente para arenas de tomada de decisão) em prol de um projeto nacional de 

desenvolvimento moderado, que, para sobreviver politicamente, lançava mão, de maneira 

mista (ou inconsistente), de medidas ortodoxas e desenvolvimentistas. Foi empreendida, ainda 

(sobretudo no governo Rousseff), a centralização da tomada de decisões na cúpula do 

Executivo, transferindo prerrogativas das agências reguladoras para os ministérios, e 

montando um arranjo institucional que reunisse, a partir do PBM, os grandes empresários 

individuais e as entidades patronais. 

No setor de P&G, a Petrobras voltou a ser um instrumento indutor do desenvolvimento 

nacional, em linha com o projeto desenvolvimentista montado pelo governo. As duas 

primeiras medidas que refletem isto são o aumento das exigências de conteúdo local e o 

advento do PROMINP, ambos visando o fomento da indústria local em um viés competitivo. 

A ANP também passaria a transferir suas prerrogativas ao CNPE, permitindo uma condução 

mais estratégica e intervencionista sobre o petróleo e gás, o que foi negociado e aceito pela 

cúpula burocrática da empresa. Com a descoberta e posterior entrada em operação do Pré-Sal, 

a companhia passa a ser ainda mais central para o projeto de desenvolvimento. A partir de 

então, buscar-se-ia utilizá-la para garantir o abastecimento nacional (o que é ilustrado nos 

investimentos na expansão da capacidade de refino) em um nível de produção que não 

limitasse o crescimento da indústria no país.  

Contudo, no Brasil se produziu um corporativismo inacabado, e esta 

instrumentalização da estatal não resistiu à debilidade da coalizão formada pelos governos 

Lula e Dilma. Do ponto de vista econômico, a garantia do crescimento do consumo que 

garantisse o crescimento ao mesmo tempo que se mantinham altos superávits primários e um 

câmbio valorizado (portanto, atendendo aos interesses de toda a frente ampla) só era possível 

no contexto de fortes exportações derivado da alta dos preços das commodities. Quando a 

economia global desaquece, a equação não é mais possível. 

 O empresariado que emergiria após o processo de redemocratização como grupo 

fragmentado e conservador se demonstrou incapaz ou indisposto a mobilizar-se em torno do 

projeto nacional de desenvolvimento
100

. No projeto desta classe permaneceu a prioridade dada 

a aspectos liberais, como a fragilização dos direitos trabalhistas e a redução do ativismo do 

Estado, o que tornou a sua adesão à coalizão produtivista circunstancial e efêmera. Desta 

forma, no governo Dilma se produziu a combinação catastrófica entre (1) os reflexos da crise 

internacional no Brasil, (2) a decisão da presidência de reduzir gastos e (3) o ativismo político 
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 O que resultou no domínio de Estatais e empresas já consolidadas sobre os projetos de internacionalização e 

formação de campeãs nacionais brasileiras. 
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personalista de Skaf, que, concentrando em suas mãos a liderança da classe empresarial, seria 

pivô do rompimento desta com o governo. Quando nestas condições é deflagrada a operação 

Lava-Jato, com ampla cobertura midiática, não apenas a presidência Dilma sucumbiu, mas 

também todo o projeto de Estado que vinha sendo gestado desde 2003, no qual o setor de 

P&G tinha papel de destaque. 

Ao abandonar a coalizão desenvolvimentista e firmar um pacto antidistributivista, a 

base da elite empresarial, que é um importante grupo de pressão política no país, facilitaria 

nele a consolidação da hegemonia de uma agenda neoliberal, que no setor de P&G se 

manifestou no abandono da busca pela autossuficiência, em uma política de preços que 

estimula a importação de derivados e em um programa de desinvestimentos que leva a 

companhia a abandonar os esforços custosos feitos até então sem colher os frutos que a 

crescente produtividade do Pré-Sal lhe concederia. 

Finalmente, cabe ressaltar que a implementação desse novo modelo corporativista tem 

em seu caráter democrático uma diferença fundamental em relação ao modelo que havia 

prevalecido por quase seis décadas no país. Diferentemente do que veremos na experiência 

russa que será abordada no próximo capítulo, a adesão das elites empresarial e sindical ao 

projeto de desenvolvimento do país não se realizou de maneira compulsória por meio da 

dominação do Estado. Desta forma, a fraqueza do Estado frente aos sindicatos e, sobretudo, às 

elites empresariais, redundava na debilidade da estrutura de representação de interesses, que 

foi rompida
101

. Concluo, portanto, que a instabilidade seria marca inerente do modelo que 

tentou ser montado, uma vez que a elite empresarial no país se apresentou demasiadamente 

fraca, fragmentada e dependente externamente para que fosse montada uma estrutura típica a 

um corporativismo por associação de estilo europeu, e a fraqueza do Estado sobre os 

componentes da estrutura de representação de interesses inviabilizou a formação de um 

corporativismo de Estado típico de regimes burocrático-autoritários. 
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 Neste sentido, o reaquecimento do movimento grevista no início da década de 2010 evidencia como as 

ligações entre as elites sindicais e o governo não foram o suficiente para garantir a harmonização (ou 

domesticação) dos conflitos de classe. Na mesma linha, Evans (1998) indica que quando classes e grupos de 

interesse se fundem, se tornam obstáculos poderosos para as estratégias dos Estados. 
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CAPÍTULO III  

 

RÚSSIA: DO PLURALISMO CAÓTICO AO CORPORATIVISMO 

DE ESTADO 
 

Este capítulo busca sistematizar e analisar as evidências de maior ou menor grau de 

corporativismo – conforme o conceito desenvolvido no capítulo 1 – observado nos sistemas 

de representação de interesse na Federação Russa em diferentes paradigmas governamentais 

após a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Mais uma vez, 

a análise será focada em aspectos avançados nos indicadores delimitados para as variáveis na 

Introdução. 

No entanto, a análise da dinâmica dos grupos de interesse russos não se depara com 

instituições e entidades societárias longevas e bem definidas, devido aos amplos processos de 

institucionalização política e social em andamento e cuja origem é ainda recente. 

Diferentemente do caso brasileiro, no qual os grupos de pressão observados já dispunham de 

uma longa história de interação e foram formados, em grande medida, por estímulos do 

próprio governo, a Federação Russa, ao autonomizar-se nos anos 90, precisava lidar com uma 

abrupta transição para relações de mercado e instituições democráticas sem poder dispor de 

um progressivo processo de tentativa e erro. 

Em razão disto, diferentemente do capítulo anterior, este não será estruturado na 

tradicional tríade composta por Estado, sindicatos e empresários, uma vez que a formação e 

interação entre estes grupos se deu de forma difusa e por vezes chegam a se confundir entre 

si. Desta forma, optou-se por dividir cada bloco governamental em diferentes aspectos das 

respectivas estruturas de representação de interesse que reforçam ou enfraquecem a 

identificação das mesmas com o conceito de corporativismo.  

Desta forma, o capítulo está dividido em três seções. A primeira trata dos governos 

Yeltsin nos anos 90 e a conturbada transição abrupta do modelo planificado socialista para a 

economia de mercado. A segunda dedica-se à análise da longeva era Putin, que se manteve 

ininterrupta desde 2000, mesmo durante a presidência de Medvedev. Finalmente, uma última 

seção é dedicada à análise da implementação de políticas públicas no setor de P&G em ambos 

os governos. Ao fim, indicarei os resultados da análise para o estudo de caso russo. 
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3.1 – O “Pluralismo Caótico” da Era Yeltsin 

A década de 90, com Yeltsin à frente da recém-formada Federação Russa, seria 

marcada pelo caos econômico e social derivado da tentativa de transição abrupta do modelo 

socialista de uma economia planificada e controlada em um sistema monista
102

 para a 

economia de mercado sob um regime democrático. As soluções desenvolvidas pelo primeiro 

presidente russo tanto para a política quanto para a economia, que visavam consolidar seu 

poder político à frente de uma economia de mercado moderna, esbarraram tanto nas 

condições materiais de fortalecer sua liderança internamente quanto no contexto específico 

vivido pela sociedade russa na década de 90. Este seria marcado por uma atividade sindical 

que apenas começava a manifestar-se de forma autônoma, pela atividade empresarial que 

seria formada justamente a partir do processo de privatização e pelo descontrole dos 

indicadores macroeconômicos, com destaque à inflação, que dificultava a previsibilidade do 

impacto das medidas tomadas. 

Como veremos, as estruturas de representação de interesses formadas afastam-se do 

tipo-ideal corporativista, uma vez que os grupos de pressão – sobretudo empresariais – não 

dispõem de uma tradição de interação e lapidação de interesses comuns. Resultou o domínio 

de interesses particulares de elites econômicas que se beneficiaram de suas posições 

privilegiadas quando do fim da URSS. Tampouco pode-se falar em um sistema pluralista 

“puro”, dada a natureza de cima para baixo que dominou a formação dos grupos e centros de 

poder na década de 90. Vejamos, portanto, as particularidades do sistema montado pelo 

primeiro presidente russo, que pode ser entendido como um “pluralismo caótico”. 

 

3.1.1 – O Novo Estado Russo, a Monarquia Eletiva e a Terapia de Choque  

O fim do regime socialista trazia atrás de si, para o primeiro presidente da Rússia, o 

grande desafio de realizar a transição do sistema econômico do país do socialismo para 

relações de mercado. A abordagem escolhida por Yeltsin para endereçar esta questão seria de 

mesclar autoritarismo e liberalismo econômico implementado de forma radical. Ainda em 

1991, o presidente havia conseguido (de um Parlamento ainda agradecido pela sua atuação 

durante a tentativa de golpe pelos comunistas linha-dura) um ano de poderes especiais, pelos 

quais poderia emitir leis por decreto, com o objetivo de resolver a crise econômica, que o 

presidente esperava que fosse piorar por aproximadamente 6 meses, mas que, em seguida, 

                                                 
102
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viria a recuperação e “em breve a Rússia seria um titã econômico, uma das 4 maiores 

economias do mundo” (KLEIN, 2007, p. 224).  

O presidente reuniu, então, um grupo de economistas que haviam formado, desde os 

últimos anos do regime soviético, um grupo de debate comum de orientação liberal, lendo os 

textos de expoentes da escola de Chicago e pensando como as teorias poderiam ser aplicadas 

à Rússia. A abordagem das políticas desenvolvidas por este grupo era clara: estabilização 

financeira rígida nos moldes de uma terapia de choque, de modo que identificação deste grupo 

com o pensamento de Milton Friedman era tal que a imprensa passou a chama-los de 

“Chicago boys”, que esperaram apenas uma semana após a renúncia de Gorbachev para 

anunciar seu programa de reforma (KLEIN, 2007). O líder deste grupo e principal responsável 

pela formulação da política econômica seria Yegor Gaidar, economista monetarista que seria 

nomeado ministro da economia e finanças e futuramente se tornaria primeiro ministro.  

O primeiro receituário elaborado partia da premissa já existente nos anos da 

Perestroika, de que a falha de Gorbachev se devia ao sistema de preços fixados da URSS, que 

eram descolados da oferta e demanda e dos custos de produção. Com base nisto, a primeira 

grande medida da terapia de choque foi a liberalização dos preços ao consumidor que seria 

implementada a partir do dia 2 de janeiro de 1992. Como resultado, a inflação já alta, em 

160% em 1991, sairia do controle, passando de 2500% em 1992
103

 (APÊNDICE VIII). O 

insucesso em controlar os preços e adequar o abastecimento, contudo, apenas reforçou a 

convicção de Gaidar sobre o caminho tomado, de modo que este entendia que o mercado 

russo não alcançava um equilíbrio devido às grandes companhias estatais que impediam a 

livre concorrência (SEGRILLO, 2015). 

Inicia-se então, em agosto de 1992, a segunda fase da reforma de Gaidar, de 

privatização rápida, a “privatização por cupons”, na qual cada russo receberia gratuitamente 

certificados de privatização no valor de dez mil rublos (equivalentes, então, a 40 dólares), que 

poderiam ser trocados por ações das companhias estatais, em um sistema no qual seria 

concedida à administração e aos trabalhadores uma distribuição preferencial em diferentes 

percentuais a depender da modalidade
104

 (SEGRILLO, 2015; RADVANYI, 2007). Neste 

processo, a organização da privatização era desenvolvida pelo Comitê Estatal Russo para a 
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 Em meio à alta inflação e os gargalos da produção, o impacto sobre a população foi tal que, em 1992, o russo 

médio consumia 40% menos do que no ano anterior, e um terço da população caiu para abaixo da linha de 

pobreza (KLEIN, 2007). 
104

 Entretanto, vale notar que nenhuma modalidade de distribuição preferencial daria controle majoritário ao 

coletivo de trabalhadores. Mesmo nas modalidades mais vantajosas, “os empregados só podem adquirir 51% das 

ações junto com a administração” (SEGRILLO, 2015, p. 91, grifo do autor). 
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Administração da Propriedade Estatal (GKI)
105

, e a sua execução era realizada pelo Fundo de 

Propriedade Russo. 

Contudo, conforme as reformas não alcançavam os rápidos resultados almejados e o 

padrão de vida da população da Federação Russa caía, Yeltsin entrou em rota de colisão com 

o Parlamento. Em dezembro de 1992, este votou pela retirada do cargo de Yegor Gaidar, 

sendo substituído meses depois por Viktor Chernomyrdin, e no ano seguinte votariam enfim 

para retirar os poderes especiais dados ao presidente dois anos antes. A reação do presidente 

contra o “motim” do Parlamento seria a de estabelecer um estado de emergência (julgado 

inconstitucional pela Corte Constitucional da Rússia) que restabelecia seus poderes imperiais 

para resolver a crise constitucional. Em seguida, emitiu o decreto 1400, dissolvendo o 

Parlamento, que, por sua vez, votou dois dias depois pelo impeachment de Yeltsin, 

substituindo-o pelo vice-presidente Alexandr Rutskoi (SEGRILLO, 2015; KLEIN, 2007). 

O ato final do presidente em meio à crise foi cercar o Parlamento com tropas, arame 

farpado e canhões de água e cortar luz, água e linhas telefônicas do prédio – a mesma “casa 

branca” onde o próprio Yeltsin havia criado sua reputação em 1991. A diferença é que Yeltsin 

não hesitaria como fizeram os comunistas, bombardeando o Parlamento, em um ataque que 

resultou em aproximadamente 500 mortos e mil feridos – Moscou não havia visto tanta 

violência desde 1917.  

Klein (2007) chama atenção para o fato de que, na Rússia e fora dela, a defesa do 

liberalismo econômico não necessariamente caminharia junto com a defesa da democracia. 

Uma vez livrados do empecilho causado pelas instituições democráticas, os reformadores 

russos acelerariam as medidas que sofriam maior resistência: enormes cortes orçamentários, o 

fim do controle de preços de produtos de primeira necessidade e ampliação das privatizações. 

Mesmo em Washington, a prioridade do estabelecimento do liberalismo sobre a democracia 

na Rússia era clara, tendo o governo estadunidense apoiado a dissolução do Parlamento eleito 

democraticamente, rechaçando-o como formado por comunistas hardliners, ainda que este 

fosse composto pelos mesmos que haviam resistido ao golpe dos verdadeiros comunistas de 

linha dura dois anos antes, ainda no governo de Gorbachev
106

.  
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 O GKI era comandado por Anatoly Chubais, outro expoente da equipe de Yeltsin na implementação de uma 

transição liberal, tendo adquirido a confiança dos investidores estrangeiros e do governo estadunidense, pelo 

qual adquiriu o apoio da principal agência de fomento econômico dos Estados Unidos, a USAID, e do HIID 

(Harvard Institute for International Development) (SEGRILLO, 2015). 
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 A sequência de eventos das reformas neoliberais na Rússia corrobora, ainda, a crítica de Evans (1993) à 

relação lógica entre diagnóstico e prognóstico desenvolvidos por abordagens teóricas liberais: estas partem do 

pressuposto de que aparatos burocráticos são, por natureza, ineficientes e operam por práticas rentistas. O 

problema lógico apontado por Evans é que as reformas liberais realizadas por diversos países dependeram 
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Esta ação política paradoxal orquestrada pelo presidente russo, que, por um lado, 

buscava uma transição rápida ao liberalismo econômico e procurou sempre respeitar a 

liberdade individual e de imprensa no país, mas, por outro, resistia ao estabelecimento de uma 

democracia liberal nos moldes ocidentais, é caracterizada pelo que Shevtsova conceituou 

como uma “monarquia eletiva”, em que o governante desfruta de poderes semelhantes aos de 

um monarca, mas sua legitimidade provinha de eleições periódicas. Neste conceito, “o líder é 

o ator principal que goza de uma situação especial, engendra sua própria autoridade e delega 

poderes a outras pessoas” (SHEVTSOVA, 2004, p. 123).    

Este modelo buscou sua força nos hábitos mentais prevalecentes na cultura política 

personalista da sociedade russa, que presumia que “a autoridade máxima repousava 

pessoalmente no líder supremo, em vez de estar dispersa em uma variedade de instituições” 

(BROWN, 2004, p. 60). Isto facilitou a implementação das reformas apesar da resistência de 

grupos sociais que resistiam ao abandono do paternalismo estatal.  

No entanto, o modelo que o novo presidente buscava implementar logo encontrou seus 

limites. Inicialmente, Yeltsin buscava construir “uma cadeia de autoridade presidencial 

‘vertical’, ou seja, seu próprio regime autoritário ou semi-autoritário, baseado em uma 

economia de mercado e funcionando com base nos quadros leais a ele”. (SHEVTSOVA, 

2004, p. 116). Contudo, tornou-se evidente que a autoridade russa não poderia ser depositada 

em poucas mãos, levando o então presidente a distribuir poder em um sistema de pesos e 

contrapesos. Assim, Yeltsin inicia um movimento de descentralização de poder visando a sua 

própria sobrevivência política: 

Os acordos entre as autoridades centrais e as regiões, em que estas eram 

muitas vezes beneficiadas com a permissão para ultrapassar até mesmo os 

limites constitucionais, foram o primeiro exemplo da forma como o líder 

negociou o poder em troca da sua autopreservação. Esses negócios deram 

início a um processo de transferência do poder do centro para as regiões, que 

no entanto pouco tinha em comum com o esforço de democratização. Nas 

regiões começaram a formar-se regimes semifeudais, geridos pelos 

poderosos locais, cuja carta de imunidade era a lealdade à autoridade 

superior no governo (SHEVTSOVA, 2004, p.127). 

A nova Constituição promulgada em referendo por Yeltsin ao final de 1993 estava em 

linha tanto com a lógica da monarquia eletiva, quanto com a necessidade de descentralização. 

Em 5 de março, havia tido início a atividade de uma assembleia de 800 notáveis para a sua 

                                                                                                                                                         
justamente da ação direta desta burocracia que as teorias neoliberais buscavam restringir. No estudo de caso 

russo, o avanço das reformas, além da participação da cúpula administrativa de Yeltsin na formulação das 

políticas da terapia de choque, dependera até mesmo da utilização da burocracia armada para neutralizar 

quaisquer obstáculos no caminho do programa. 
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elaboração, na qual, buscando o apoio para a Constituição de uma república presidencialista, 

Yeltsin reuniu os governadores das então 89 regiões e entidades administrativas, propondo 

uma maior descentralização das atribuições governamentais
107

. Ao mesmo tempo, a 

Constituição apresenta um caráter super-presidencialista, com o Executivo bastante forte 

frente ao Parlamento
108

 (SEGRILLO, 2015). 

O presidente buscaria, ainda, consolidar a sua primazia mesmo no âmbito Legislativo 

através do chamado “partido do poder”, ou “partido do governo” (Partiya Vlasti), que dispõe 

dos recursos administrativos e financeiros do governo. Esta entidade está alinhada à prática 

política russa segundo a qual a formação dos partidos é realizada por iniciativa, seja das 

lideranças dos órgãos do poder Executivo em nível federal ou regional, seja por lideranças da 

Câmara De Deputados. As tentativas de formação de um partido criado puramente para 

representar o poder Executivo – recorrentes, a cada eleição parlamentar na década de 90 – 

ilustram a tendência de construção de cima para baixo dos partidos, com a identificação 

política da população definida pela afinidade ou distanciamento de membros específicos da 

elite política (OSKIN, 2006). 

A primeira tentativa – mal sucedida – de formação de um partido do governo 

aconteceria já em 1993, nas eleições para a Duma. A representação do governo se dividiria 

em dois blocos da “nomenklatura” de Yeltsin: o primeiro foi o partido “Escolha da Rússia” 

(DVR), que era liderado por Gaidar e contava com a participação de uma série de 

representantes da burocracia estatal, incluindo Anatolyi Chubais, e contou com o 

financiamento de grupos financeiros importantes, como o grupo Most. Outro candidato a 

partido do governo foi o Partido da União e Concórdia (PRES), financiado por grandes 

companhias petrolíferas (incluindo a Gazprom) e grandes bancos (incluindo o “imperial” do 

futuro oligarca Vyakhirev), tendo sido formado às pressas e sem chances reais na eleição 

(YANAYEV, 1993).  

Nas eleições de 1995, o governo buscaria uma segunda tentativa, com o partido 

“Nossa Casa é a Rússia”, liderado pelo primeiro ministro V. Chernomirdin. Com o novo 
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 A este respeito, vale notar que a nova Constituição estabelece que o novo Parlamento (a Assembleia Federal) 

passe a ser formado por duas câmaras: a Duma Federal, eleita por voto direto; e o Conselho da Federação, a 

câmara representante das regiões que deveria contar com 2 Senadores de cada unidade da Federação, um 

representando o poder Executivo e outro representando o Legislativo. A partir da lei nº 192-F3, de dezembro de 

1995, esta representação é feita diretamente e pessoalmente pelos chefes do Executivo (governadores) e 

Legislativo das unidades da Federação, que passam a colecionar os dois cargos (RÚSSIA, 1995a). 
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 Este ponto é ilustrado pelo fato de o Presidente não fazer parte de nenhum dos três poderes, apesar de sua 

influência no poder Executivo ser substancial. Na realidade, ele supre e preside sobre todos os poderes. Ainda, 

tem a possibilidade de dissolver a Duma em caso de recusa ao nome apontado para o cargo de Primeiro Ministro 

sequencialmente por três vezes (SMORGUNOV, s.d.). 
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“partido do governo”, seus precedentes, DVR e PRES obtiveram resultados inexpressivos, 

reforçando o caráter personalista do sistema político russo. Desta vez o partido obteve o 

terceiro lugar, com o Partido Comunista se isolando na liderança e aumentando seu poder de 

oposição. Para Oskin (2006), o fracasso em consolidar um partido do governo estaria na 

lógica de construção pelo princípio de clientela em torno de um líder político concreto, 

representando apenas os interesses da burocracia dirigente e não dispondo de um “rosto 

político” próprio. 

Contudo, é justamente esta característica que Helman (2006) entende que permite ao 

governo finalmente consolidar o “partido do governo” para as eleições de 1999. Neste ano, o 

novo partido, “Unidade” disputaria votos com “Pátria”, de Evgenyi Primakov (que havia sido 

primeiro ministro de Yeltsin e anteriormente ministro das relações exteriores, apesar de não se 

manter pessoalmente leal ao presidente). O Unidade ficou em segundo, com quase a mesma 

quantidade de cadeiras que o Partido Comunista, mas o resultado expressivo do “Pátria” 

abriria o caminho para o futuro governo Putin, herdeiro político de Yeltsin. 

 Tendo-se em vista a dificuldade de formação de um partido que garantisse os 

interesses da administração e a extrema fragmentação política que marcaram a década de 90, 

Helman (2006) propõe classificar o sistema político russo de então como “pluralismo 

amorfo”. Este modelo é caracterizado pelo funcionamento ineficaz das instituições, baixo 

apoio das massas ao regime e significativa instabilidade política, “amorfo”, ainda, devido à 

ausência de traços ideológicos que caracterizem as forças políticas que disputam o apoio 

público. Ao final da década, foi possível formar, ao menos em âmbito Legislativo, uma maior 

predominância da família política do presidente devido justamente à ausência de identificação 

com alguma ideologia. Isto porque, segundo o autor, conforme o nível de indefinição do 

sistema político era reduzido, a ideologia deixa de ser um “produto” de valor no mercado 

eleitoral. 

Defendo, por outro lado, a adoção do termo “pluralismo caótico”, buscando conjugar o 

caráter amorfo do sistema político, bem como a confusão entre ação popular difusa não-

institucionalizada e a falta de legitimidade das entidades oficiais e institucionalizadas, que 

marcou a atuação dos grupos societários na década de 90, como será abordado a seguir. 

 

3.1.2 – Os Grupos Societários 

Na década de 90, conforme avançava a dissolução do rígido sistema de interação 

social e representação de interesses soviético, foram surgindo entidades sociais a princípio 
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autônomas que tentariam exercer o papel de representação de interesses e mecanismo de 

pressão de diversos setores sociais. Já no período soviético, foi iniciada a movimentação para 

a consolidação de entidades de representação do movimento sindical e dos empregadores. 

Curiosamente, apesar de as lideranças russas estarem dispostas de realizar uma adoção 

ainda mais automática dos preceitos do Consenso de Washington do que o Brasil, no país 

eslavo, diferentemente da postura adotada por FHC, não se buscou aumentar o insulamento 

burocrático do Estado afastando representações sociais da participação da formulação em 

políticas públicas. Pelo contrário, o arranjo institucional oficial regendo a representação de 

interesses entre empregadores e trabalhadores segue o modelo de “parceria social” (sotsialnoe 

partnerstvo), que pode ser definido como  

um mecanismo pelo qual empregadores, representantes dos trabalhadores e 

governos desenvolvem um complexo de questões coordenadas e 

multilaterais para resolver todas as questões mais importantes da política 

econômica e social em escala nacional ao buscar compromissos 

(KRIVOSHEEV, 2004, p. 38, tradução nossa
109

). 

A nível federal, a principal arena institucionalizada de implementação da parceria 

social é a Comissão Tripartite Russa de Regulação de Relações Sociais-Trabalhistas 

(Rossiiskaya Trekhstoronnaya Komissiya - RTK),
 
entidade que conta com a representação de 

trabalhadores, dos empregadores e do governo. A comissão regula as relações sociais-

trabalhistas com base em negociações e consultas coletivas ligadas ao acordo geral realizado 

periodicamente, à elaboração de projetos de lei e de programas governamentais, além de 

direcionamentos gerais das políticas social, tributária e outras
110

 (MIKHEEV, 2013). 

Embora Krivosheev (2004) defenda a diferença entre esta “parceria social” e 

corporativismo, por entender que a parceria social diz respeito a um escopo mais restrito às 

relações trabalhistas propriamente ditas, entendo que este mecanismo, mais restrito, pode ser 

englobado pela noção de corporativismo, por mais que não seja suficiente para afirmar que os 

governos Yeltsin foram, por isso, corporativistas. Suas instituições podem servir, ainda, de 

indicadores da presença de estruturas corporativistas, uma vez que institui, no seio do 
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 Do original: механизм, посредством которого предприниматели, представители трудящихся и 

правительства разрабатывают комплекс согласованных и многосторонних вопросов для решения всех 

важнейших вопросов экономической и социальной политики в национальном масштабе путем поиска 

компромиссов. 
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 A comissão está ativa permanentemente desde 1992 por decreto de Yeltsin, sendo posteriormente 

complementada por lei de 1999 e pelo código trabalhista em 2001. Nela são formados 7 grupos de trabalho 

permanentes, relacionados à política econômica, mercado de trabalho, ocupação, nível de vida da população, 

salários, proteção social, defesa dos direitos trabalhistas, problemas das regiões nortenhas e desenvolvimento da 

parceria social. 
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Executivo, arenas consultivas de representação de interesses mediadas pelo governo, 

conforme indica Mikheev (2013, p. 47, tradução nossa
111

): 

destacamos, que a RTK, como instituição formal, fixa a presença de 

empresas e sindicatos no sistema de órgãos governamentais, cria um 

sistema legal para delegar seus interesses às autoridades. Graças a 

isso, eles têm a oportunidade e o direito de influenciar os mecanismos 

de tomada de decisões governamentais. 

3.1.2.1 – Os Sindicatos 

Mas quais seriam os motivos para a implementação dessas arenas por um governo de 

orientação neoliberal? A primeira razão, material, está relacionada ao recém-formado 

sindicato dos mineiros, que manteve seu destaque como associação trabalhista independente 

do governo
112

. A sua influência era “colossal”, de modo que “o chefe deste sindicato entrou 

no conselho de segurança e sentava-se à direita de Yeltsin” (BIZYUKOV, 2020a, tradução 

nossa
113

). Ele se reuniu nos Estados Unidos para dialogar com seus pares, e trouxe de volta à 

Rússia a noção de acordos coletivos
114

. Com a possibilidade de negociação ampliada e com a 

ameaça real de realização de greves, o poder dos sindicatos foi substancialmente ampliado no 

início dos anos 90. No entanto, isto duraria muito, e os sindicatos seriam progressivamente 

excluídos do processo político ao longo da década (BIZYUKOV, 2020a). 

A herança da infraestrutura sindical proveniente da URSS pode ser apontada como a 

segunda razão para a “óbvia” escolha institucional tripartite, devido à sua abrangência. 

Contudo, essa “obviedade” foi imediatamente posta em dúvida por muitos analistas, e esta 

herança soviética passou a ser apontada justamente como um dos fatores da fraqueza do 

movimento trabalhista na nova Rússia. Isto porque a FNPR (Federação de Sindicatos 

Independentes da Rússia), formada a partir da reorganização de sindicatos tradicionais 
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 Do original: подчеркнем, что РТК как формальный институт закрепляет присутствие бизнеса и 

профсоюзов в системе органов государственного управления, создает правовую систему делегирования 

их интересов во власть. Благодаря этому они получают возможность и право воздействовать на 

механизмы принятия государственных решений. 
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 Em 1989, em meio à liberalização política resultante da Perestroika e da Glasnost, tem início uma massiva 

greve dos mineiros. O posicionamento do presidente do Conselho Central de Sindicatos, Shalaev, sentando-se ao 

lado do governo durante as negociações da greve, levaria a classe a formar um influente sindicato independente, 

que passou a compor a frente parlamentar que apoiaria o fim do monopartidarismo (BIZYUKOV, 2020ª; 

SEGRILLO, 2015). 
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 Do original: Председатель этого профсоюза входил в Совет безопасности и сидел справой стороны 

Ельцина. 
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 Acordos coletivos já existiam na URSS, mas como apresentado acima, não havia muito espaço para além do 

determinado por instâncias superiores. Além disso, os acordos eram às vezes assinados por empresa, sindicato e 

coletivo de trabalhadores, de modo que estes dois últimos elementos não eram o mesmo. O que os novos 

sindicatos propunham era que cada parte negociasse e implementasse as obrigações acordadas, ao que cabia a 

cada uma delas observar o cumprimento da outra parte, e o seu descumprimento poderia acarretar em sanções, na 

forma de greves (BIZYUKOV, 2020a). 
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soviéticos
115

, não dispunha do nível necessário de coesão ou legitimidade para representar 

institucionalmente o movimento sindical (KRIVOSHEEV, 2004). 

Portanto, os sindicatos russos haviam herdado um contingente de membros 

substancialmente alto em comparação com outros países graças à absorção da infraestrutura 

sindical soviética (APÊNDICE IX), mas suas dimensões não se traduziam em ação efetiva. 

Ademais, os membros não foram o único elemento herdado pelos “novos” sindicatos russos. 

A cultura conservadora cuidadosamente dilapidada nas décadas anteriores não seria apagada 

das lideranças sindicais oficiais, mesmo com o fim do regime soviético (BIZYUKOV, 

2020b). A FNPR, portanto, se mantém “invariavelmente leal ao governo e aos empregadores” 

(KOZINA, 2009a). 

Para além da cultura conservadora, Kozina (2001) relaciona o enfraquecimento do 

movimento sindicalista com a posição defensiva e precária na qual se encontram os 

sindicatos
116

, não estando em condição de aderirem a posições de confronto direto. Não foi 

criado, na Rússia, um imposto sindical abrangendo todos os trabalhadores para financiar os 

sindicatos (como havia no Brasil até a reforma trabalhista), e optou-se pelo caminho do auto-

financiamento dos sindicatos pelos respectivos membros, que têm as taxas descontadas 

diretamente em seus salários pelo empregador (RÚSSIA, 1996). Neste sentido, foram centrais 

os motivos financeiros, e não ideológicos, para o afluxo de membros abandonando seus 

sindicatos
117

, uma vez que, em um contexto de redução do nível de vida dos trabalhadores, os 

sindicatos não oferecem benefícios que compensem suas taxas (KOZINA, 2009a).  

Como alternativa à rigidez e ao conservadorismo dos sindicatos tradicionais, surgiu o 

movimento de sindicatos “alternativos”, dentre os quais o sindicato dos mineiros foi o 

primeiro e mais bem-sucedido exemplo. Estas organizações são menores que as tradicionais, 

surgidas da intensificação da oposição trabalhista, caracterizadas por recortes de luta de 

classes. Surgem de baixo para cima, até mesmo pelo surgimento de categorias antes não 
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 Tendo herdado a infraestrutura dos antigos sindicatos soviéticos, a Federação acabou sendo a organização 

trabalhista de maior escala no país, chegando a englobar 95% dos membros sindicais no país (KUBATSKIR, 

2012). 
116

 O movimento trabalhista global foi afetado pelas características da economia globalizada, o dumping social 

realizado por transnacionais (que pressionam globalmente pelo enfraquecimento do movimento trabalhista ao ter 

a possibilidade de se deslocar para o ambiente que lhe for mais proveitoso) e o paradigma administrativo atual, 

pautado em competitividade, condições cambiantes, sem espaço para sindicatos, além da personalização (ou 

individualização) das relações de trabalho, que marginalizam o sindicato enquanto entidade de aglutinação 

(KOZINA, 2009a). 
117

 O que pode ser observado no apêndice IX, comparando-se a taxa de filiação em 1997 e 2005. Deve-se 

ressaltar, contudo, que, apesar da forte redução da taxa de filiação, esta se mantém em níveis altos, se 

comparados com países desenvolvidos. A alta taxa de filiação mesmo nos anos 2000 é explicada por Kozina 

(2009b) pela melhoria no nível de vida da população russa e da classe trabalhadora nesta década. 
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organizadas, e seus líderes tendem a ser mais radicais, dispostos a apoiar toda ação de protesto 

(KOZINA, 2001; 2009a).  

O movimento trabalhista na Rússia fornece, portanto, uma ilustração clara da 

manifestação da “lei de ferro da oligarquia”. Enquanto os sindicatos oficiais, manifestos 

sobretudo na FNPR, dispõem de uma capacidade material sem concorrentes, seu 

conservadorismo limita sua ação. Já os sindicatos alternativos se tornaram o coração do 

movimento grevista, uma vez que, dispondo de um escopo menor, menos burocratizado que 

os tradicionais, mantém-se próximos às suas bases de apoio. Ainda assim, apesar do seu 

maior radicalismo, não podem competir com os sindicatos tradicionais organizacionalmente. 

Portanto, ficam à frente do movimento apenas caso o sindicato tradicional se negue a apoiar 

os trabalhadores (KOZINA, 2009a). 

Resta mencionar, ainda, que parte significativa dos protestos surgem de forma 

espontânea, e não sindical
118

. Neste caso, pode ocorrer que líderes sindicais passem a assumir 

a liderança dos movimentos post factum, sem haver participado de sua organização, uma vez 

que, conhecendo a lei e a responsabilidade que têm sobre seus membros, buscam conduzir o 

movimento dentro da legalidade (BIZYUKOV, 2020a). Diante desta passividade dos 

sindicatos tradicionais, a falta de estrutura dos alternativos e a desconfiança e falta de 

legitimidade em relação às lideranças trabalhistas, não foi possível organizar de forma coesa e 

efetiva o movimento sindical na década de 90, que, por conseguinte, perdeu a influência que 

havia tomado forma em meio à queda da URSS. A partir de então, o próprio governo passaria 

a restringir a sua atuação e esvaziar seu escopo.  

Ainda assim, o apêndice XIII ilustra como, apesar do enfraquecimento conjuntural do 

movimento trabalhista e dos sindicatos, há um crescimento acentuado do número e volume 

das greves, sobretudo a partir da metade da década de 90, sobretudo ligado aos atrasados 

salariais (KOZINA, 2009b). Este dado reforça a hipótese de distanciamento da estrutura de 

interesses de Yeltsin em relação a uma estrutura corporativista, uma vez que os sindicatos, 

não possuindo a legitimidade necessária para representar a classe frente ao governo e aos 

empresários, perdem controle do movimento, que se manifesta de forma independente através 

de greves que refletem a falta de uma harmonização da representação de interesses ligados à 

produção.  
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 Segundo Bizyukov (2020a), é mais provável surgirem greves onde não há sindicatos. 
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3.1.2.2 – Os Empresários 

A nova elite econômica russa tem suas origens já na descentralização da União 

Soviética. Por mais que, na década de 90, formem diferentes grupos, com diferentes 

interesses, todos os componentes desta elite tem em comum a sua origem na nomenklatura 

soviética, que converte seu poder em propriedade
119

. O processo de sua formação está 

representado em artigo de Gudkov e Dubin (2007, p. 79, tradução nossa
120

), no qual os 

autores analisam a herança deste modelo “posicional” soviético no ambiente político pós-

soviético: 

O princípio organizacional pela nomenclatura possui uma série de 

consequências sociais inevitáveis. Quando o caráter repressivo do governo 

se enfraquece, após certo tempo começa-se a descentralizar o controle e 

surge uma tendência de apropriação das posições de poder e aparecem 

variadas ligações informais e alianças informais (“uniões pessoais”) entre 

funcionários que supervisionam campos adjacentes da administração.  

Em artigo de 2002, Kryshtanovskaya destrincha as diferentes etapas de formação da 

elite econômica (então conhecida como “oligarcas”) na Rússia nos anos 90 e suas origens. O 

apêndice X fornece uma sistematização destas etapas: 

A primeira etapa, referida como “Economia Komsomol” diz respeito à formação, 

durante a Perestroika, de centros técnico-científicos da Komsomol que obtiveram a 

autorização – privilegiada – de condução de atividades econômicas autônomas e passaram a 

se tornar componente importante da economia soviética
121

. A segunda etapa, chamada por 

Kryshtanovskaya de “privatização do governo pelo governo” diz respeito à privatização (ou 

tomada de controle) por parte de burocratas da propriedade estatal encontrada sob seu 

controle imediato. Desta forma, Ministérios são transformados em empresas e bancos estatais 

se tornam bancos comerciais, todos controlados por burocratas bem posicionados, os 
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 Em estudo da Academia Russa de Ciências, 41% dos grandes empresários do país tem origem na 

nomenklatura, advindos de postos da autoridade soviética. Dentre os restantes, grande parte vem de famílias 

ligadas à nomenklatura, ou fazem parte da “classe de autorizados”, tendo recebido privilégios para exercer 

atividades econômicas privadas em meio à Perestroika (KRISTANOVSKAYA, 2002). 
120

 Do original: Номенклатурный принцип организации имеет ряд неизбежных социальных последствий. Когда 

репрессивный характер власти ослабевает, то через определенное время наступаетдецентрализация контроля, 
воникает тенденция к апроприации властных позицийипоявлению различных неформальных связей и личных 

альянсов («личной унии») между функционерами, куриру-ющими смежные области управления. 
121

 Em 1990, estavam ativos cerca de 600 centros da juventude, cujos privilégios englobavam além autonomia 

adquirida e contratos com estatais, a liberdade de realização de operações com moeda estrangeira. Desta forma, 

uma vez que a economia soviética dispunha de 3 taxas de câmbio diferentes (Estatal, comercial e de turismo), e 

como as duas últimas se mantinham a taxas muito mais elevadas do que a estatal, essas empresas “autorizadas”, 

realizavam operações em que, a juros baixíssimos ou inexistentes, obtinham créditos do governo e vendiam 

dólares a preço de mercado negro, obtendo lucros de até 1000%, tendo sido responsáveis por parte importante da 

inflação que surgia e levando as estruturas da Komsomol a serem chamadas de “locomotivas da inflação”. 

Dentre os milionários surgidos através desses centros, talvez o mais famoso seja Khordokovsky, com a empresa 

Menatep (KRISTANOVSKAYA, 2002). 
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“diretores vermelhos”
122

. Esta etapa, que vai de 89 até o início da privatização por cupons, 

inicia a separação da elite econômica entre uma “classe dos autorizados” – novos bancos 

descendentes das empresas privilegiadas na etapa anterior (que se tornaram alguns dos 

maiores bancos do país, como Menatep e o Inkombank) – e os “diretores vermelhos”, “os 

antigos gerentes soviéticos que, com a privatização de suas empresas, tornaram-se donos reais 

ou virtuais delas”
123

 (SEGRILLO, 2015, p. 121). 

Em seguida, durante a privatização por cupons, foi possível integrar a classe de 

“autorizados”, que haviam enriquecido essencialmente no mercado financeiro, à economia 

real, compondo conglomerados industriais-financeiros (que contavam sempre com o controle 

do próprio grupo midiático) ao colecionar cupons adquiridos facilmente devido à queda 

rápida do seu valor real em meio à inflação galopante (SEGRILLO, 2015). Esta possibilidade 

gerou conflito entre estes e os diretores vermelhos, que os temiam, e não desejavam a sua 

transposição para o setor produtivo. Por sua vez, estes “novos russos” viam os diretores como 

rudimentos do socialismo. Ainda assim, uma parte muito pequena da elite econômica 

controladora de 80% das finanças do país tinha interesse em investir nas suas estruturas 

produtivas, com séria necessidade de modernização. Portanto, até a etapa “loans for shares”, a 

elite econômica não tinha um papel substantivo na economia russa. 

Nesta etapa, seriam realizados empréstimos ao governo por parte desses grupos 

financeiros, em contrapartida dos quais seriam ofertados pacotes de ações das companhias 

industriais mais importantes do país como garantia pelo pagamento dos empréstimos. Na 

prática, os pagamentos não eram realizados ou pretendidos, e este se tornou uma forma de 

privatização dos setores estratégicos do país em moldes verticalmente-integrados, 

semelhantes aos polos capitalistas ocidentais. Esse processo concerne em primeiro lugar o 

todo do complexo militar-industrial, o complexo energético (TEK), a metalurgia, entre outros, 

e parte de uma compreensão da necessidade de remodelar o mercado interno de modo a dar-

lhe condições de resistir à competição internacional, compensando também a importante falta 

de capitais disponíveis na Rússia (RADVANYI, 2007). 
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 Na URSS o sistema financeiro era monobancário, de modo que o chefe do Gosbank fazia parte do governo. 

Este banco, por sua vez, controlava uma série de bancos especializados (spetzbanki) para diferentes ramos (um 

banco agro-industrial, um banco para o comércio exterior, entre outros). Com a reforma bancária de 87-88, o 

Gosbank foi renomeado Banco Central da URSS e passou a exercer funções típicas de autoridade monetária. 

Suas subdivisões territoriais foram transformadas em bancos comerciais (à exceção do Sberbank, que é uma 

“caixa econômica federal da Rússia”, e do banco para o comércio exterior) e seus antigos diretores e principa is 

clientes se tornaram seus proprietários (ALVES, 2011; KRISTANOVSKAYA, 2002). 
123

 Quando os antigos ministérios se tornavam sociedades por ações, ainda que as ações majoritárias 

permanecessem com o governo, o resto seria dividido entre a administração, trabalhadores e população em 

sistemas que tornavam os gerentes os virtuais donos da empresa, com facilidade em estabelecer arranjos para a 

venda das ações que lhes permitissem colecioná-las (SEGRILLO, 2015; KRISTANOVSKAYA, 2002).  
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É preciso ressaltar que só a partir desta etapa os grandes empresários “autorizados” 

passam a ser referidos como “oligarcas”, uma vez que este esquema, iniciado pelos três 

empresários Khordokovsky, Potanin e Smolensky, marca o processo que leva a elite 

econômica a desenvolver não apenas influência econômica, mas também política, elemento 

necessário a uma oligarquia. Isso porque, a partir de então, os oligarcas passam a dominar as 

principais alavancas do poder econômico no país, como também dispõem de acesso 

privilegiado ao presidente e ao poder estatal
124

. 

Como indicador do impacto que este novo grupo de empresários teria no panorama 

político russo, Kryshtanovskaya (2002) utiliza os trabalhos realizados por B. A. Grushin no 

periódico Nezavissimaya Gazeta, onde é estruturada uma lista dos políticos mais influentes da 

Rússia. Em 1995, nenhum empresário fazia parte desta, porém, nos próximos anos, a elite 

econômica alcançaria sua influência máxima, com Boris Berezovsky (cujo papel nos leilões 

será analisado posteriormente) ficando entre os 6 políticos do topo da lista. O trânsito destes 

empresários no Kremlin é maximizado, e os oligarcas passam a utilizar o aparato 

governamental para obter informações privilegiadas e utilizá-las em seus negócios, ou para 

pressionar por decisões econômicas favoráveis por meio de suborno. Ademais, empresários 

passaram a assumir cargos políticos relevantes. Aumentou significativamente o seu número 

entre os deputados da Duma, membros do Conselho da Federação (Senado), além da 

administração presidencial (MIKHEEV, 2003). O apêndice XI apresenta um resumo do 

império formado pelos oligarcas originais 

A última etapa mencionada pela autora diz respeito ao período da crise de 1998 (que 

será abordada mais adiante), no qual a onipotência dos oligarcas foi posta à prova. Neste 

período, uma vez que esses grupos econômicos priorizavam os ganhos especulativos e o 

mercado financeiro, foram fortemente afetados pela crise. Desta forma, por mais que a metade 

dos oligarcas da década de 90 tenha permanecido em seus negócios ainda na década seguinte, 

sua influência foi minada por um novo grupo de empresários que passaram a assumir o espaço 

político e econômico deixado pelos primeiros oligarcas. Neste processo, haveria a 
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 Os acordos estão conectados com a lógica de sobrevivência política de Yeltsin, que precisa do apoio dos 

grandes empresários para a sua campanha em 1996, em um momento em que o presidente se via fragilizado após 

a derrota para o Partido Comunista nas eleições parlamentares do ano anterior. A partir de então, Yeltsin atrela 

sua sobrevivência política e a dependência dos oligarcas. A intenção de fortalecer conglomerados financeiro-

industriais está em linha com abordagens corporativistas, uma vez que busca-se garantir a capacidade de 

financiamento e organização do empresariado nacional frente à competição internacional. No entanto, Yeltsin 

mostrou-se fraco e dependente da elite econômica formada, o que o impediria de coordená-la em torno dos 

objetivos de Estado. 
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reestatização ou reprivatização dos ativos localizados nas regiões, levando à formação de 

oligarquias regionais a partir dos espólios da elite econômica da era Yeltsin
125

.  

O processo descrito acima demonstra o efeito de uma transição rápida ao capitalismo 

partindo de um regime monista como o da União Soviética. Inexistindo uma tradição de 

associação por parte dos empresários com o objetivo de desenvolver estratégias de pressão 

comuns, resultou um mecanismo de representação de interesses similar aos “anéis 

burocráticos” brasileiros, em que algumas personalidades compunham duas classes centrais: a 

dos oligarcas e a dos diretores vermelhos, que tinham acesso privilegiado ao poder estatal e 

influência para adquirir decisões favoráveis
126

. Essa representação, contudo, fugia dos 

interesses da classe empresarial como um todo, de modo que mesmo a atuação por meio do 

lobismo era direcionada para a aprovação de leis que beneficiassem a classe no geral, mas sim 

para a obtenção de privilégios concretos para suas empresas (KRYSHTANOVSKAYA, 

2002). 

Nessa estrutura de representação, torna-se desnecessário atuar em esferas 

institucionalizadas desenvolvidas pelo governo ou mesmo aglutinar-se em associações de 

classe, uma vez que cada oligarca dispõe de trânsito fácil junto ao poderoso presidente, em 

um caos pluralista (GERMASH, 2013). Ao mesmo tempo, em meio às dificuldades de 

organização espontânea em um contexto de crise econômica constante (na década de 90 

houve apenas dois anos de crescimento econômico), a sociedade russa contemporânea 

apresentou debilidade para articular-se de baixo para cima, fazendo prevalecer, na prática, o 

predomínio de métodos de pressão administrativa. Desta forma, mais da metade dos acordos 

setoriais gerais no âmbito da comissão tripartite foram assinados apenas pelos ministérios e 

departamentos, sem a participação de estruturas empresariais (MIKHEEV, 2013). 

Mikheev (2003) descreve a formação de associações empresariais no país em 4 fases: 

(1) na virada dos anos 80 para 90, com organizações profissionais e industriais de alguns 
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 As empresas falidas de Moscou tiveram que fechar suas filiais regionais, cujas estruturas foram passadas às 

mãos das administrações locais ou companhias filiadas a elas. A partir de então, eram reestatizadas ou 

reprivatizadas, favorecendo a formação de oligarquias regionais. No caso das repúblicas nacionais da Rússia, 

este processo levou um caráter autocrático mais claro, com o fortalecimento do monopólio estatal em áreas-

chave da economia. Essas oligarquias passaram a expandir-se para as regiões vizinhas, gerando conexões 

horizontais inter-regionais acompanhadas pela aquisição gradual de empresas aliadas, o que resultou em grupos 

industriais-financeiros desconectados dos oligarcas originais de Yeltsin (KRISTANOVSKAYA, 2002). 
126

 E mesmo a composição interna dessas classes não era destacadamente coesa. A interação entre os oligarcas 

funcionava através de “acordos de cavalheiros” para a divisão das zonas de influência na economia russa. 

Contudo, o acordo foi bruscamente quebrado em 1997, em meio ao leilão da enorme empresa de 

telecomunicação holding company. O acordo era que ela iria para Vladimir Gusinsky e o grupo Most, mas, com 

a ajuda de George Soros, Vladimir Potanin fez uma oferta maior e adquiriu a companhia. Este evento 

desencadeou uma guerra entre os oligarcas que, dispondo de meios de comunicação, trocaram acusações mútuas 

e precisaram ser contidos por Yeltsin (SEGRILLO, 2015) 
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setores mais consolidados e a formação da União Científico Industrial da URSS, que se 

tornaria a União Russa de Industriais e Empresários (RSPP); (2) entre 1992 e 1993, quando o 

corpo de diretores das grandes estatais busca a formação da Federação de Produtores 

Primários da Rússia, de empreendimentos de defesa, petroleiros, entre outros, que adentram a 

RSPP (que passa a representar os diretores vermelhos); (3) entre 1994-1997,  intensificação 

do processo de criação de entidades patronais de expressão nacional; (4) entre 1998 e 2002, 

quando as entidades patronais conseguem desenvolver a coordenação unitária da sua 

atividade, com o início do trabalho do Conselho de Coordenação de Associações Patronais 

(KSOR), oriundo da iniciativa da RSPP, e que coordena interesses de classe em torno da 

comissão tripartite. 

Ao fim de uma década de lentos avanços e de domínio do cenário econômico por um 

grupo seleto de empresários, a aglutinação em torno de interesses de classe começa a se 

fortalecer justamente em meio à crise. Este fortalecimento é verificado pari-passu com 

fatores: o enfraquecimento dos oligarcas, impactados pela crise e pelas medidas tomadas pelo 

governo em resposta a ela; e a ascensão de Putin ao poder, que passaria a incluir as 

associações de classe na estrutura de representação de interesses que o novo presidente 

buscaria edificar, como será visto na seção seguinte. 

 

3.1.3 – A Política Industrial 

Enquanto a comissão tripartite – de desenho institucional corporativista, mas de 

execução limitada – aparece como um indicador das relações entre classe empresarial e 

trabalhista, a análise da política industrial pode ajudar a avaliar, sob a perspectiva do governo, 

os seus critérios de coordenação com o empresariado industrial. Como reflexo das divisões 

internas à classe e do caos econômico que prevaleceu no país, esta política apresenta aspectos 

paradoxais, alternantes e se revelou insuficiente para as necessidades da economia russa que 

se reestruturava. 

O fato de as tentativas de formulação de uma política industrial terem se iniciado 

simultaneamente à implementação da liberalização econômica de Yeltsin é, em si próprio, um 

paradoxo. Isto porque o objetivo dos reformadores era o de destruir o sistema econômico 

baseado no planejamento estatal, e substituí-lo por um outro, em que a propriedade é utilizada 

livre da influência governamental, através da “mão invisível do mercado” (CHERNUSOVA, 

2009). Em consequência disso, a política industrial era declarada em todos os níveis, sem que 

medidas reais e diretas fossem implementadas (KUZNETSOV; SIMACHEV, 2014). 
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Em sua primeira fase, a sua implementação ficaria a cargo do comitê estatal para a 

política industrial (Goskomprom), e foi pensada para ter caráter estrutural, focada em adequar 

a economia pouco eficiente que emergia do período soviético ao contexto competitivo global, 

partindo da liberalização para aumentar a competitividade
127

 (CHERNUSOVA, 2009). 

Contudo, o comitê não dispunha dos recursos necessários para realizar medidas efetivas, e não 

haviam sido criados mecanismos para influenciar nas estruturas econômicas
128

 

(KUZNETSOV; SIMACHEV, 2014). 

Entre 1994 e 1995, tornava-se óbvia a falência da política industrial. A produção do 

setor havia caído quase metade, e alguns setores específicos haviam caído ainda mais  

(conforme ilustra o Apêndice XII, a produção de máquinas e equipamentos, em 1995, havia 

caído mais de 60%, e em 1998, era menos de um terço do que em 1991). Esta queda refletia a 

lógica da abertura de mercado e das vantagens comparativas, que não foram o suficiente para 

refletir a obtenção das prioridades da política industrial (KUZNETSOV, 2009).  

Uma vez que a queda da produção passou a impactar a segurança do país – que 

arriscava perder a independência econômica em todos os setores – foi desenvolvida uma nova 

concepção de política industrial, com a participação da Academia Russa de Ciências (RAN), 

para corrigir os rumos que o setor havia tomado. Neste período, a base da política se tornou os 

“pontos de crescimento”, baseados na identificação de “setores-locomotiva” (dos quais faz 

parte o complexo energético), que deveriam acelerar a sua integração industrial doméstica em 

torno dos conglomerados industrial-financeiros (que deram origem aos oligarcas), apoiados 

por barreiras protecionistas e pela substituição de importações. Contudo, a adoção dessas 

medidas contrariaria a intenção de entrada na OMC, e a formação dos conglomerados veio 

desacompanhada de mecanismos para sua atuação efetiva (KUZNETSOV; SIMACHEV, 

2014; CHERNUSOVA, 2009). 

O último pico de atividade de formulação de uma política industrial estaria ligado aos 

programas estatais de desenvolvimento de médio e longo prazo a partir de 1997 e 1998. Estas 

reformas buscavam aumentar a competitividade da produção, com o desenvolvimento de 
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 Um elemento central, ainda, seria a realização de estudos de países ao redor que foram bem sucedidos na 

transição de regimes autoritários para mecanismos de mercado, como o Japão e a Coréia do Sul 

(CHERNUSOVA, 2009). 
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 As concepções da política industrial na década de 90 foram marcadas pela fraqueza política do Goskomprom 

e pelo caráter ensaístico dos documentos formulados, que deixavam a desejar na determinação de prioridades 

setoriais e mecanismos concretos para a sua realização. Em 96 e 98, o Ministério da Economia desenvolveria 

documentos em relação às concepções de política industrial no país, que abandonava a abordagem inicial de 

igualdade de oportunidades competitivas entre os setores, e passou a dividi-los entre grupos exportáveis e de alto 

ou baixo nível tecnológico. Contudo, a concepção não tinha status oficial, não foi levada ao Congresso e não era 

financiada pelo orçamento federal (CHERNUSOVA, 2009). 
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mecanismos de aperfeiçoamento da governança corporativa e apoio do governo, sobretudo 

por vias legislativas. Contudo, os esforços foram anulados pela crise econômica e pela 

posterior mudança no governo, de modo que, então, não parecia que o governo teria recursos 

para uma intervenção direta na economia (KUZNETSOV; SIMACHEV, 2014; 

CHERNUSOVA, 2009). 

A crise de 1998 trouxe consigo um ponto de inflexão na composição das elites 

econômicas russas, o que teria efeitos na produção industrial. Como já foi visto, ela impactou 

diretamente os oligarcas, sobretudo devido à importância da atividade especulativa para seus 

conglomerados financeiros, o que se traduziu na perda do seu poder de pressão. O novo 

governo, liderado por Primakov
129

 passaria a intervir diretamente na economia, favorecendo a 

“economia real” e lançando uma campanha anti-oligárquica, de restabelecimento do poder 

efetivo do Estado, respaldado por uma boa relação com o Congresso que Yeltsin não 

conseguia ter, em parte por dispor de trânsito com a oposição comunista graças ao seu 

passado ligado ao PCUS (SEGRILLO, 2015). 

Portanto, três dos dez maiores bancos do país (Inkombank, Menatep e Oneksimbank 

perderam licenças e o SBS-Agro sofreu intervenção. O governo ordenou que os cidadãos, que 

não conseguiam retirar seus depósitos dos bancos privados, poderiam retirá-los e transferi-os 

ao Sberbank. Houve um reordenamento do setor bancário no país, e enquanto os bancos 

privados buscaram sobreviver a partir de fusões e aquisições, apenas os principais bancos 

estatais ou com forte participação do Estado conseguiram se manter (SEGRILLO, 2015).  

Duas medidas foram fundamentais para a superação da crise: a internalização da 

receita da exportação a partir de uma norma que exige a venda compulsória das divisas 

obtidas pelas empresas exportadoras; e a definição de limites à repatriação de capital pelos 

não residentes detentores de títulos públicos (ALVES, 2011). Por outro lado, a crise cambial 

resultou em uma compressão das importações e no consequente aquecimento do mercado 

interno e da industrialização, em um autêntico movimento de substituição de importações 

(SCHUTTE, 2011). Ainda, do lado fiscal, o programa de recuperação do governo contou com 

um programa de obras públicas e auxílio governamental a indústrias estratégicas 

(SEGRILLO, 2015). 
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 A escolha de E. Primakov, ex-ministro das relações exteriores, para suceder Kirienko como primeiro ministro 

ilustra o enfraquecimento da influência dos oligarcas. Ela foi tomada a contragosto destes, uma vez que Yeltsin 

desejava trazer de volta V. Chernomirdin, ligado ao período dos leilões fraudulentos, que foi recusado duas 

vezes pela Duma. 
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Conforme a condução de Primakov fazia efeito na economia (o Anexo VIII ilustra 

como o ano de 1999 já compensa a forte queda do PIB no ano anterior com um forte 

crescimento acima dos 5%), as pesquisas de opinião demonstravam como a popularidade do 

novo primeiro-ministro havia subido. Já incomodado com a sua popularidade e sua política 

anti-oligárquica (que estava ousando confrontar Boris Berezovsky, o nome principal da 

oligarquia), Yeltsin decide por demiti-lo em maio de 1999. 

 

3.2 – A Era Putin e o Corporativismo de Estado  

Vladimir Vladimirovich Putin, ex-KGB e então diretor da FSB, foi apadrinhado 

politicamente por Yeltsin, que o escolheu como seu sucessor no cargo. Na esteira da alta 

popularidade que adquiriu enquanto exercendo a função de primeiro-ministro no segundo 

semestre de 1999, Putin viria a se tornar presidente já no início de 2000. Apesar desta relação 

de paternidade política, o segundo presidente da Rússia viria a se firmar no posto através do 

desmantelamento do regime do seu predecessor, sendo bem sucedido na confecção de um 

regime centralizado no qual ele é a peça-chave. 

Desta forma, Putin empreenderia uma nova reestruturação econômica, administrativa 

e política de modo a concentrar o máximo de instrumentos de poder possíveis em suas mãos, 

substituindo o abstencionismo liberal do Estado que havia vigorado na era Yeltsin pela 

proatividade e planejamento estatal, recuperando-se as alavancas econômicas e políticas, que 

na década de 90 estavam dispersas nas regiões e  com os oligarcas. Neste empreendimento, 

Putin seria beneficiado pela conjuntura favorável que coincidia com o início do seu trabalho, 

marcado por uma maioria confortável no Congresso e preços do petróleo em alta. 

 

3.2.1 – A Vertical do Poder 

Desconhecido pelo público, a ascensão de Putin ao cargo de presidente é marcada por 

alguns fatores materiais e simbólicos. Do lado material, adquire popularidade com os bons 

resultados na Guerra da Chechênia e se beneficia pelo contexto construído nas eleições 

parlamentares de 1999, que, como descrito na seção anterior, reduzem o poder de oposição do 

Partido Comunista. Já como elemento simbólico figura o perfil de Putin em meio à campanha, 

evitando posicionamentos ideológicos claros, o que, segundo Helman (2006), configurou uma 

vantagem, dada a natureza do sistema político russo no final dos anos 90 (ver página 98). 

Ainda, o apadrinhamento de Putin por Yeltsin está em linha com a tradição política russa, 

segundo a qual “para muitos russos era importante que essa alternativa tivesse sido proposta 
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oficialmente pelas autoridades, na verdade pelo próprio Yeltsin, e não fazia parte de algum 

plano não-sistêmico promovido pela oposição ao governo” (SHEVTSOVA, 2004, p. 143). 

O primeiro mandato do novo presidente girava em torno de ideias de “estabilização” e 

“restauração”, mobilizando temas como “ordem, autoridade, eficiência do Estado” e dois 

slogans: “a vertical do poder” e “a ditadura da lei” (RADVANYI; LARUELLE, 2016). Desta 

forma, Putin substituiria o sistema de “pesos e contrapesos” de Yeltsin, pelo seu próprio, que 

Shevtsova (2004) define como “correia de transmissão”, baseado na subordinação vertical 

sobre a economia, política, administração pública e regiões. Em relação a esta, o primeiro 

mandato de Putin seria marcado pelo constante enfraquecimento sistêmico da influência das 

elites regionais, e o fortalecimento de várias “verticais” ligadas ao centro federal: executiva, 

militar, corporativa, partidária, entre outros (KYNYEV, 2020).  

O modelo de governança de Yeltsin havia levado estas a um federalismo assimétrico, 

que refletia em tendências centrífugas, “com regiões inclusive colocando leis locais se 

sobrepujando às leis federais e uma (a Chechênia) ameaçando se tornar independente” 

(SEGRILLO, 2015, p. 163). Já em maio de 2000, o presidente dividiria as então 89 regiões do 

país eslavo em 7 “distritos federais” (federalnye okrugá), conduzidos por representantes 

presidenciais que responderiam diretamente à administração presidencial. Estes 

“superprefeitos” seriam responsáveis por fazer valer a supremacia das leis federais sobre as 

legislações regionais e das repúblicas autônomas e também agiriam para recuperar ao poder 

federal as prerrogativas de nomeação de responsáveis regionais das administrações federais 

(aduana, impostos, polícia), que haviam igualmente sido cedidos às regiões em troca de apoio 

(RADVANYI; LARUELLE, 2016). 

Em agosto de 2000, os governadores perderam a prerrogativa de ocupar 

simultaneamente o posto de membros do Conselho da Federação, devendo, a partir de então, 

nomear um Senador para a função (SEGRILLO, 2015). Finalmente, em 2004, tem fim a 

eleição direta para governadores, que passariam a ser nomeados pelo presidente e 

confirmados pelos órgãos Legislativos locais (o que se manteve até 2012). A aprovação desta 

mudança foi obtida graças à renovada popularidade do presidente (cujo “partido do governo” 

havia confirmado sua vitória nas eleições do ano anterior, ampliando a margem de vantagem e 

obtendo quase o triplo de votos em comparação aos comunistas).  

Ainda, o presidente soube aproveitar o contexto de ataques terroristas separatistas que 

atingiam então o país. Em 13 de setembro, em encontro expandido do governo com a 

participação dos governadores, o presidente declarou formalmente a necessidade de supressão 
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das eleições para o Executivo das regiões, em conexão com o atentado em Beslan (em uma 

escola, que terminou com a morte de 330 pessoas, majoritariamente crianças). Segundo o 

presidente, as entidades da Federação precisavam formar um sistema unitário, unificado e 

subordinado ao centro, o que ainda não existia, para garantir que o Executivo estivesse pronto 

não apenas para reagir a crises, mas também as prevenir (KYNYEV, 2020). 

Em 2001, o governo lança o programa “Reforma do Serviço Governamental da 

Federação Russa (2002-2005)”, que visa adequar a burocracia russa, que após os anos 90 se 

encontrava enfraquecida e subrepresentada
130

. Ao fim do período da reforma, todos os 

objetivos são obtidos: o número de servidores cresce em quase 20% em 3 anos, há um 

rejuvenescimento da burocracia (paradoxalmente, o nível médio de idade cai, mas aumenta o 

número de servidores que iniciaram a atividade empregatícia no período da URSS) e um 

aumento significativo do seu nível de qualificação (o nível de servidores com formação 

científica cresce em 19% e aqueles sem formação profissional caem de 4,6% a 2,3%)
131

. O 

aumento do funcionalismo, sobretudo nas regiões, está relacionada a um aumento das 

prerrogativas do poder público, obedecendo a lógica da “vertical do poder”. É indicativo, 

portanto, a incorporação do partido do poder de Putin nas estruturas executivas em meio à 

reforma (VASILYEVA, 2014). 

A segunda fase da reforma, representada em novo documento em 2005, era voltada 

para o aumento da eficiência a partir da inclusão de princípios de orientação por resultados, 

imediatez e combate à corrupção. Esta fase não conseguiu atingir satisfatoriamente nem as 

metas, nem os prazos, de modo que, na prática, não foi revertido o processo de burocratização 

da administração governamental e seu impacto nas estruturas econômicas, políticas e sociais 

do país (VASILYEVA, 2014). 

Esta burocratização está em linha com a construção da “linha de transmissão” de 

Putin. Nesta, substituía-se o processo da década anterior, pelo qual a antiga nomenklatura 

soviética absorveu a propriedade e os mecanismos de poder do aparato estatal pelo processo 

de formação de uma nova e efetiva nomenklatura, ou seja, “pessoas nomeadas para posições 

de influência por seus superiores e, portanto, dependentes das autoridades e subordinadas a 
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 Para ilustrar a ineficiência numérica da burocracia russa em comparação internacional, Andrianov (2009) 

indica que, na Rússia, em meados da década de 90, havia 1 funcionário para cada 149 cidadãos. 

Comparativamente, este número é de 79 no Canadá, e 95 nos Estados Unidos. 
131

 É relevante, também, que houve um aumento da percepção de maior efetividade da burocracia federal: em 

entrevistas realizadas em 2006, constatou-se que uma parcela maior da população considerava que houve uma 

melhora do seu trabalho (20,5%), do que percebiam uma leve deterioração (15,6%). Já entre o grupo de 

especialistas entrevistados, 40,1% acreditava ter havido uma melhora, contra 8,9% (BYZOV, 2006). 
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elas” (GUDKOV; DUBIN, 2007, p.77, tradução nossa
132

). Neste modelo de estruturação, a 

hierarquia da elite fundamenta-se não em critérios ligados a competências setoriais ou 

empresariais, mas sim pela lealdade frente aos níveis superiores, o que cria a possiblidade de 

transferência de membros de qualquer esfera de autoridade a outra. Resulta que um efeito 

concreto deste sistema, contudo, é a perda de eficiência da gestão
133

.  

Analisando a natureza do sistema de representação de interesses putiniano, a 

Minchenko Consulting Communication Group passou a realizar, a partir do ciclo eleitoral de 

2011-2012, um relatório sobre o modelo informal de tomada de decisão no país. O relatório 

leva o nome de “Politburo 2.0”, uma vez que ressalta as semelhanças da estrutura do novo 

regime com o modelo do Politburo soviético. O relatório indica que, mais do que uma correia 

de transmissão rígida e harmônica centralizada em torno da figura pessoal de Putin, o 

Politburo seria um conglomerado de clãs e grupos que competem uns com os outros por 

recursos, tendo o presidente como um poderoso moderador, que dispõe da última palavra e de 

recursos específicos diretamente sobre o seu controle, com destaque à Gazprom e os 

principais bancos russos (a exemplo do Sberbank).  

No anexo IX está ilustrada a representação gráfica da estrutura do Politburo 2.0. Um 

fator central desta estrutura é que seus membros nunca realizam reuniões gerais, e o status 

formal de seus membros nem sempre reflete a sua influência real na tomada de decisões. A 

sua composição exata pode ser alterada ao longo do tempo, com novos entrantes e alterações 

nas posições hierárquicas dos membros, mas o funcionamento da estrutura e a sua base é 

mantida. Junto aos membros do Politburo, relacionam-se candidatos à adesão divididos nos 

seguintes clãs ou grupos: Siloviki
134

, Empresários, bloco político e bloco técnico (este diz 

respeito a personalidades diretamente ligadas ao presidente aos quais são delegadas funções 

ligadas às suas especialidades técnicas). Os líderes de clãs administrativos são aqueles que 

sobreviveram em suas funções desde a década de 90, e os representantes da “oposição 

sistêmica” foram incluídos na lista de candidatos ao Politburo por nenhum deles efetivamente 
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 Do original: люди, назначенные на влиятельные позиции начальством, а стало быть, зависимые 

отвласти и подчиняющиеся ей. 
133

 Este ponto é ilustrado pela reafirmação da maioria dos subgrupos da elite entrevistados por Gudkov e Dubin 

(2007) de não possuírem ideias próprias a respeito do desenvolvimento e elaboração de programas próprios, 

depositando sua esperança em especialistas. Ainda, como resultado das entrevistas, foi auferido que para a 

parcela majoritária da elite não existia a percepção que o país e o seu caráter de gestão burocrático precisavam 

ser reformados, uma vez que reformas criariam a ameaça de rápida degradação ou desmembramento da Rússia. 

Vasilyeva (2014), na mesma linha, indica como fator de insucesso da segunda fase das reformas administrativas 

o fato de que o funcionalismo público, como qualquer outra instituição social, tem como objetivo central a sua 

reprodução e manutenção, gerando resistências a quaisquer ameaças externas a estes dois objetivos. 
134

 Termo referente a personalidades ligadas às instituições do uso da “força” (silovie ministerstva): ministérios 

da defesa, das relações exteriores e à KGB. 



 

 

124 

 

concorrer com o poder estabelecido, sendo integrados ao sistema através de barganhas. Esta 

estrutura ampliada é entendida pelos autores como uma reedição do comitê central do PCUS 

adaptada para o novo regime
135

 (MINCHENKO; PETROV, 201-?). 

Ainda, a vertical do poder teria seu alcance no Legislativo através do uso efetivo do 

“partido do poder”. Se a partir da conjuntura formada nas eleições parlamentares descritas na 

seção anterior o partido “Unidade” havia conseguido garantir que Putin viria a ter a 

governabilidade garantida devido ao resultado expressivo do “Pátria”, de orientação similar. 

Em 2003 seria consolidado o domínio do governo também no Parlamento graças à “aquisição 

hostil” do “Pátria” pelo “Unidade”, formando o novo partido do governo, “Rússia Unida” 

(Edinaya Rossiya), ao qual em seguida foi absorvido o antigo “Nossa Casa é a Rússia”
136

.  

Com a melhora econômica e o aumento da popularidade do mandatário do país, a 

força do partido aumentaria, junto com o controle de Putin não apenas sobre o Legislativo, 

mas sobre todos os níveis do poder. No apêndice XIV é possível ver o tamanho desta 

influência ainda em 2009, quando 70% das elites regionais pertencem ao partido do poder. 

Ainda, de acordo com Kryshtanovskaya (2010, p.33, tradução nossa
137

): 

Graças à maioria do partido de Vladimir Putin no Parlamento, ele também 

teve a oportunidade de controlar cargos importantes no Estado como o 

presidente do Banco Central, o procurador-geral, juízes das mais altas cortes, 

cuja aprovação requer o consentimento da câmara alta ou baixa do 

Parlamento. O Rússia Unida tornou-se um elo fundamental para garantir a 

influência política de seu líder, tornou-se um partido com alavancas de poder 

em todos os níveis - do centro aos municípios.  

O governo russo lançou mão, ainda, de medidas institucionais para garantir o domínio 

do Rússia Unida no Legislativo. A partir da lei “sobre os partidos políticos”, de 2001, o 
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 A estrutura do Politburo 2.0 permite ao presidente uma influência extrema sobre as principais esferas de 

poder. Em contrapartida, segundo os autores, os membros do Politburo buscam garantir a sua estabilidade de 

longo prazo, convertendo poder em propriedade (através de uma nova fase de privatizações ou pelo uso de 

recursos orçamentários e preferências de agências governamentais para desenvolver negócios lucrativos). 
136

 O sucesso do partido do poder está ligado à postura de se colocar em posição neutra no espectro ideológico, 

justamente quando se constata que, ao se analisar os programas partidários entre 1993 e 2003, houve uma 

convergência ideológica no distanciamento entre esquerda e direita. A abordagem neutra, portanto, se mostra 

vencedora, pois evita a consolidação de uma oposição clara de direita ou esquerda. Ainda assim, a distância 

significativa entre partidos esquerda frente ao Partido Comunista e a ameaça de revanchismo comunista 

percebida pelos partidos de direita geraram um “consenso negativo” do espectro político formando uma base em 

torno do partido do poder. Desta forma, o espectro político russo pode ser caracterizado como um sistema 

bipartidário imperfeito (HELMAN, 2006; OSKIN, 2006). 
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 Do original: Благодаря большинству партии Владимира Путина в парламенте, он получил также 

возможности контролировать такие важнейшие посты в государстве, как председатель 

Центробанка, генеральный прокурор, судьи высших судов, для утверждения кандидатур которых 

требуется согласие верхней или нижней палаты парламента. “Единая Россия” стала ключевым звеном 

в обеспечении политического влияния ее лидера, стала партией, имеющей рычаги власти на всех уровнях 

– от центра до муниципий. 
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registro de partidos para as disputas eleitorais se tornaria mais restrito. A lei previa um 

sistema pluripartidário, mas proíbe a formação de partidos de base religiosa e regionais, de 

modo a evitar tensões separatistas. Para além das proibições formais, Balzer (2004) defende 

que a lei é tão complexa que contém motivos para a desqualificação de quase qualquer 

organização que as autoridades considerem questionáveis. Posteriormente, a porcentagem 

mínima necessária para um partido eleger um deputado passou de 5% a 7%. Também passou-

se a exigir que o partido tenha ao menos 50 mil membros e destacamentos regionais em 

volume muito maior que antes (HELMAN, 2006). 

Portanto, o alto nível de fragmentação política e, consequentemente, a forte 

concorrência política que existiu na era Yeltsin foram drasticamente reduzidos a partir do 

ciclo eleitoral de 2003-2004. A partir de então, dentre os candidatos efetivos para as eleições, 

nenhum impunha uma alternativa real para substituir o presidente, e a obtenção de uma 

maioria confortável e disciplinada na Duma tornava mais fácil garantir a governabilidade do 

presidente do que conduzir negociações individuais com deputados selecionados (HELMAN, 

2006). Posteriormente, a partir de emendas à Constituição em 2014, o presidente poderia 

nomear e demitir representantes seus ao Conselho da Federação, em um número de até 10% 

da quantidade de membros (RÚSSIA, 2014), consolidando seu alcance direto a todas as 

alavancas de poder do país. 

Cabe mencionar que, ao referir-me à estrutura política da Rússia a partir de 2000 como 

“era Putin”, englobo igualmente o período entre 2008 e 2012, no qual Dimitri Medvedev 

exerceu o cargo de chefe de Estado. Na política russa pós-soviética, surgiu a tradição de 

referir-se aos chefes de governo como figuras técnicas, e não políticas, uma vez que estes 

demonstrariam sua submissão ao presidente e responsabilizar-se-iam apenas pela gestão da -

economia do país (e assim foi com Gaidar, Chernomirdin, Zubkov, etc.). Contudo, Putin 

alterou esta tradição, concentrando em suas mãos as principais alavancas de poder (não 

apenas formais, mas também informais), levando o centro político do país para o governo e 

deslocando-o da presidência. Isto é ilustrado no fato de que, pela primeira vez desde o período 

soviético, o chefe de governo era também líder partidário (KRYSHTANOVSKAYA, 2010).  

 

3.2.2 – Os Grupos Societários 

A era Yeltsin havia sido marcada pela fraca capacidade de aglutinação social e pela 

consequente desconexão entre as elites – não apenas políticas, mas também econômicas e 

sindicais – e as suas bases. Desta forma, a FNPR manteve papel secundário no movimento 
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grevista, mesmo em seus momentos de maior efervescência, e a RSPP também desempenhou 

papel tímido na articulação dos interesses empresariais, além de representar apenas uma faixa 

estreita desta classe.  

Balzer (2004) se refere a este modelo, de fraca articulação de interesses, como 

“pluralismo por falta de alternativa”. Já o regime Putin apresentava, já então, traços de um 

“pluralismo dirigido”, baseado em uma estrutura que  

permite filtrar ideologias concorrentes e verificar se há compatibilidade com 

o etos da sociedade, em que grupos que estão fora dos limites do pluralismo 

controlado e não conseguem (ou não querem) se adaptar aos princípios 

geralmente aceitos que subjazem à sociedade russa são considerados uma 

ameaça à segurança do Estado (BALZER, 2004, p.47, tradução nossa
138

). 

Este modelo reconhece a importância da atividade de sindicatos, associações 

empresariais e outras associações sociais para garantir um bom desempenho no sistema de 

competição econômico e financeiro global, mas busca organizá-los e limitá-los, de modo que 

a ação política seja “responsável” e se encontre “dentro de limites razoáveis”. Portanto, 

pressupõe que o poder do presidente não é absoluto, e que o número de entidades exercendo 

atividade política tende a crescer ao longo do tempo na medida em que a economia nacional 

se complexifica (BALZER, 2004). 

O autor avalia, contudo, que este sistema afasta-se da noção de corporativismo: 

Alguns de meus colegas expressaram a opinião de que o pluralismo dirigido 

não é muito diferente do corporativismo. O conceito de corporativismo 

implica que o Estado sirva como intermediário entre interesses bem 

delimitados, independentes e organizados, em particular entre negócios e 

trabalho. A abordagem de Putin é diferente: ele apoia e patrocina várias 

organizações simultaneamente, mas ao mesmo tempo aplica sanções 

arbitrárias contra vítimas selecionadas. (BALZER, 2004, p. 49, tradução 

nossa
139

) 

Pelo contrário, entendo que eventuais arbitrariedades vindas do topo do sistema em 

nada afetam a existência de regimes corporativistas, uma vez que sua divisão em categorias 

unitárias, compulsórias e hierarquicamente reconhecidas ou criadas pelo Estado se mantém. 
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 Do original: позволяет фильтровать конкурирующие и разнообразные идеологии, а также проверять 

их на предмет сочетаемости с этосом общества, что группы, попадающие за пределы управляемого 

плюрализма и не способные (или не желающие) приспосабливаться к общепринятым принципам, 

лежащим в основе российского общества, рассматриваются как угроза безопасности государства. 
139

 Do original: Некоторые мои коллеги высказывали мнение, что управляемый плюрализм не слишком 

отличается от корпоративизма. Понятие корпоративизма подразумевает, что государство служит 

посредником между хорошо отграниченными, независимыми, организованными интересами, в 

частности между бизнесом и рабочей силой. Подход Путина иной: он одновременно поддерживает и 

опекает разные организации, но в то же время применяет произвольные санкции против избранных 

жертв. 
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Enquanto Balzer, ao utilizar o termo, parece se referir ao neocorporativismo, ou a um 

corporativismo por associação de tipo europeu, defendo que o caso russo reflete um caso de 

corporativismo de Estado, com as corporações mantidas como órgãos auxiliares do Estado. 

Entendo, finalmente, que os conceitos se aproximam, e que a noção de “pluralismo dirigido” é 

útil para apresentar particularidades do modelo russo enquanto este ainda se enquadra dentro 

da noção mais ampla de corporativismo. 

 

3.2.2.1 – Os Sindicatos 

Durante a década de 90, o movimento sindical manifestou seu caráter de “pluralismo 

caótico” no baixo grau de legitimidade dos sindicatos oficiais e na atuação difusa (mas 

intensa) da atividade grevista, surgida frequentemente de forma espontânea. No novo milênio, 

o regime Putin influenciaria na construção de contornos corporativistas mais claros ao mesmo 

tempo em que restringiria e enfraqueceria o movimento trabalhista no plano interno através de 

medidas administrativas que reforçariam a posição já desfavorável do movimento em âmbito 

global
140

. 

O apêndice VIII retrata a inequívoca mudança de tendência do movimento grevista 

durante a virada do milênio. Se a redução acentuada já tem início no período pós-crise, o 

governo Putin passou a conviver com uma intensidade destacadamente baixa de greves, 

mesmo em comparação com a realidade brasileira (à exceção do biênio 2004-2005). Um 

primeiro motivo mencionado por Kozina (2009b) para esta tendência clara é o boom 

econômico que substitui o caos econômico constante da década anterior (no anexo VIII é 

perceptível a diferença entre nível de crescimento econômico no país até 1998 e a partir do 

ano seguinte). Desta forma, trabalho em meio período e não pagamento de salários deixaram 

de ser generalizados, e mudanças positivas no mercado de trabalho levaram a um certo 

aumento da confiança da população ativa. 

A comparação dos resultados de duas rodadas do estudo de seguridade social 

(2002 - 2007) permite acompanhar a melhoria dos indicadores subjetivos de 

proteção dos empregados no mundo do trabalho ao longo de cinco anos. A 

proporção de pessoas com renda estável proveniente do emprego aumentou 

significativamente (de 72 para 87%). A parcela de entrevistados satisfeitos 

com os ganhos aumentou em cerca de 10%. Foi observada dinâmica positiva 

na avaliação de oportunidades no mercado de trabalho - em 2007, quase 70% 

dos funcionários estavam confiantes de que encontrariam trabalho de igual 

valor em caso de demissão (comparado com 61% em 2002). O medo do 

desemprego era relativamente pequeno: apenas cerca de um quarto dos 
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 Segundo Bizyukov (2020b), enquanto Yeltsin ainda mantinha relações informais com alguns sindicatos, estas 

desapareceriam sob Putin.  
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entrevistados acreditava que a ameaça de perder o emprego era real para 

eles. Outro fator que contribuiu para a redução do número de greves foi o 

aperto do regime político, que ocorreu simultaneamente com a melhoria da 

situação econômica (KOZINA, 2009b, p.17, tradução nossa141). 

Por outro lado, se o crescimento econômico contribuiu para reduzir a intensidade do 

movimento trabalhista, isto não se traduziu em aumento de direitos ou de uma posição de 

força por parte dos sindicatos. Dando sequência a uma tendência já em movimento na década 

anterior, o aprofundamento do desenvolvimento produtivo teria como consequência o 

aumento do trabalho temporário e a redução de garantias trabalhistas, pelo fortalecimento da 

informalidade e individualização nas relações trabalhistas (KOZINA, 2009c).  

O governo, por sua vez, agiu para restringir material e simbolicamente o movimento 

sindical. No apagar das luzes de 2001, é aprovado o código do trabalho, que limita 

substancialmente o recurso às greves. São impostos procedimentos longos (duram várias 

semanas), muito complexos (muitos documentos são requisitados e submetidos para 

aprovação, além de serem barrados casos preenchidos incorretamente) e o empregador pode 

interrompê-los a qualquer momento
142

 (BIZYUKOV, 2020a; 2020b). A dificuldade aumentou 

tanto que funcionários passaram a realizar greves ilegais ou a realizar outras formas de 

protesto (KOZINA, 2009b). 

Ao mesmo tempo, em linha com o conceito de “pluralismo dirigido”, o novo regime 

nunca agiu contra os sindicatos “tradicionais”, do tempo da URSS. O código aprovado em 

2001 reflete, então, a relação próxima entre o governo e a FNPR, fortalecendo a posição desta 

em relação aos sindicatos alternativos. Observa-se uma tendência (já iniciada nos tempos de 

Yeltsin, mas fortalecida com Putin) de relacionar-se com a FNPR como representante oficial e 

unitário da população trabalhadora no país (BALZER, 2004). Um ano antes, havia sido 

introduzido o instituto de representantes da FNPR nos distritos federais criados pelo 

presidente. A tarefa principal desses representantes seria a de garantir a interação da FNPR 

com os representantes autorizados do presidente e outras estruturas de poder dos distritos. 
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 Do original: Сопоставление результатов двух раундов исследования социальной защищенности (2002 - 

2007 гг.) позволяет отследить улучшение субъективных индикаторов защищенности работников в 

сфере труда на протяжении 5 лет15. Заметно (с 72 до 87%) выросла доля лиц с устойчивым доходом 

от занятости. Доля респондентов, удовлетворенных заработком, выросла примерно на 10%. 

Положительная динамика наблюдалась в оценке возможностей на рынке труда - в 2007 г. почти 70% 

работников были уверены, что найдут равноценную работу в случае увольнения (по сравнению с 61% в 

2002 г.). Относительно невелик был и страх безработицы: только около четверти респондентов 

считали, что для них реальна угроза потери работы. Другим фактором, способствующим сокращению 

числа забастовок, было ужесточение политического режима, происходившее одновременно с 

улучшением экономической конъюнктуры. 
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 Bizyukov (2020b) menciona, ainda, que sindicatos novos precisariam ser registrados em órgão competente do 

governo, e eram frequentemente recusados. Nos últimos 3 anos, esta tendência diminuiu, contudo, quando 

funcionários buscam realizar o registro de um novo sindicato, são demitidos. 
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Como resultado, a FNPR melhorou a sua interação com os sindicatos territoriais 

(KURBATSKIR, 2012). 

Outro aspecto que marcava o pluralismo da era Yeltsin era a quantidade de sindicatos, 

que, conforme apontou Volskyi (presidente da RSPP) em 2001, diferentemente da época da 

URSS, proliferavam e, como consequência, não ficava claro com quem os empresários 

deveriam negociar (PETROVA, 2003). Esta tendência foi revertida na era Putin. Segundo 

dados da Rosstat, o número de sindicatos ativos no país passou de 57.515 em 2005 para 

apenas 24.347 em 2016.  

A partir de 2006, seria alterado o procedimento para contabilizar as greves, passando-

se a registrar apenas as oficiais por lei (BIZYUKOV, 2020b). O apêndice XIII, portanto, 

divide-se em duas tabelas: uma contabilizando os dados oficiais e outra realizada de forma 

independente pelo Centro de Direitos Social-Trabalhistas. O apêndice reflete claramente dois 

aspectos: primeiramente, a importância das greves “silenciosas” (sem sindicato), ou ilegais, à 

frente do movimento grevista, uma vez que as oficiais se reduzem a números desprezíveis; 

constata-se, ainda, que mesmo obtendo um número mais exato da quantidade de ações, o 

valor é ainda baixo – com exceção de um pico registrado em 2004-2005, ligado a reformas no 

setor público (KOZINA, 2009b) –, indicando sucesso do objetivo do governo de estabelecer 

certa harmonia social, limitando a atividade do movimento, mas mantendo-a como órgão 

consultivo “responsável”
143

. Há de se ressaltar o papel secundário da classe na hierarquia do 

regime, de modo que ela sequer é representada no Politburo 2.0 (Anexo IX). 

 

3.2.2.2 – Os Empresários 

Sob o regime Putin, o setor empresarial passou a ser peça fundamental da vertical do 

poder, compondo a nomenklatura de Putin. Entretanto, enquanto os governos de Yeltsin 

refletiram um domínio desta classe sobre o poder político central, a partir dos anos 2000 

ocorre uma inversão de papéis. O Kremlin buscaria, então, ao mesmo tempo que mantém o 

acesso privilegiado a membros específicos do setor empresarial (destacados no Anexo IX), 

levá-los a integrar arenas institucionalizadas, de modo a manter sua influência sobre elas, ao 

mesmo tempo que aumenta, nelas, sua legitimidade. Por outro lado, setores estratégicos para o 

poder russo seriam mantidos sob o seu controle imediato.  
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 A FNPR, com a mudança no Kremlin, mantém sua postura de evitar embates com empregadores e com as 

autoridades. Ela funciona como órgão consultivo do governo, servindo para traduzir  os humores dos 

trabalhadores (BIZYUKOV, 2020b; KOZINA, 2009a). A escolha de Shmakov, chefe da entidade desde 1993, 

como um dos representantes de Putin para a eleição de 2018 (TASS, 2018) ilustra, ainda, a proximidade entre a 

Federação e o regime russo instalado a partir de 2000.  
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O Kremlin romperia com velhos grupos de interesse, dando início a uma “guerra 

antioligárquica” (SHEVTSOVA, 2004). Já em 28 de julho de 2000, Putin deixa clara a nova 

hierarquia vigente ao convidar a uma reunião um grupo dos 21 principais oligarcas. Nela, 

Ele [Putin] mantém uma linguagem direta: as autoridades sabem como estes 

homens se enriqueceram ao se beneficiar das fraquezas do regime anterior. 

Contudo, elas estão dispostas a esquecer isso com duas condições: que 

doravante os oligarcas utilizem seu poder econômico em serviço da 

recuperação do país e que eles parem totalmente de interferir no jogo 

político, diretamente, ou pelas mídias que controlam (RADVANYI; 

LARUELLE, 2016, p. 121, tradução e grifo do autor
144

). 

A resposta por parte dos oligarcas foi mista: enquanto alguns acataram, outros 

resistiram, e sofreram retaliações por parte do Kremlin. Devido ao vácuo de legalidade 

presente após o fim da URSS, as privatizações da década de 90 foram realizadas em uma zona 

cinzenta entre legalidade e ilegalidade, o que se tornaria uma arma jurídica direta para Putin. 

Os primeiros empresários vitimados pelo aparato jurídico estatal foram Gusinsky e 

Berezovsky, que usavam suas estruturas midiáticas contra o governo. Sob alegações de fraude 

fiscal, ambos se auto-exilariam, e Berezovsky se recusaria a voltar para audiências 

envolvendo a companhia Aeroflot, da qual ele tinha o pacote controlador de ações. Essa caça 

aos oligarcas ainda permitiria ao Kremlin absorver setores considerados estratégicos, 

inclusive redes de tv de alcance federal – como a ORT e NTV de Berezovsky e Gusinsky 

respectivamente (SEGRILLO, 2015). 

A centralização do poder estatal no novo milênio levou a classe empresarial a perceber 

a necessidade de associação para representação de interesses, enfraquecendo  a fragmentação 

e a rivalidade intracorporativa e permitindo a adesão a entidades associativas (GERMASH, 

2011). Após uma série de reuniões do presidente com os oligarcas, estes aderiram à RSPP, 

dentro da qual foi criada uma secretaria, o “escritório gerencial” (byuro pravlenya) na qual a 

maioria deles estaria presente – formada em um terço por eles, um terço pelos industriais 

originais da entidade, e um terço eleito pelas duas partes, o que levou a associação a ser 

conhecida como “sindicato dos oligarcas”. A partir da entrada dos oligarcas, a organização 

passou a representar a elite empresarial russa propriamente dita, e se tornou um dos principais 

espaços das relações entre o presidente e os representantes empresariais. A entidade apoia e 

realiza ativamente o programa governamental, e além da sua participação em comissões 
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 Do original: Il leur tient un langage direct: les autorités savent comment ces hommes se sont enrichis en 

profitant des faiblesses du régime précédent. Elles sont cependant prêtes à l'oublier à deux conditions: que les 

oligarques mettent désormais leur pouvoir économique au service du redressement du pays et qu'ils arrêtent 

totalement de se mêler du jeu politique, directement ou par les médias qu'ils contrôlent. 



 

 

131 

 

tripartites de variados níveis, a base de sua atividade segue sendo o diálogo bilateral com o 

governo (PETROVA, 2003). 

A partir da percepção de que o domínio da representação política por grandes atores 

consolidados no cenário econômico russo sufocaria os pequenos negócios privados, o 

governo, em agosto de 2001, tentaria se encarregar do desenvolvimento de associações 

empresariais locais, incentivando os empresários a se organizarem em sindicatos para 

proteger seus interesses e, é claro, apoiar a política do presidente (BALZER, 2004). Seriam 

formadas, então, mais duas associações influentes do ponto de vista político, criadas de cima 

para baixo pela patronagem governamental: a Rússia Empresarial (Delovaya Rossiya – 

DR)
145

, representando o alto empresariado desconectado do setor de combustíveis. No ano 

seguinte
146

, seria criada a OPORA, representando o pequeno e médio empresariado. Estas 

organizações, portanto, representam os interesses do empresariado “não oligárquico”. As três 

entidades passariam a compor o Conselho Empresarial do Governo da Federação Russa 

(BUTOVA; KRITSOVA; SVIRIDOVA, 2014). 

As três são ligadas ao Estado, funcionam e existem graças ao apoio organizacional e 

informacional deste. A cada uma é dado monopólio de representação de seus respectivos 

círculos empresariais, funcionando como departamentos. Sua interação com o governo se 

produz sob o regime de consultoria, e não de conflito (ainda que exista uma tensão presente 

entre cada uma delas), tornando-as imprescindíveis no sistema corporativista russo. Partindo 

das observações tecidas acima, Butova, Kritsova e Sviridova (2014) listam, então, os aspectos 

do corporativismo russo: (1) é Estado-cêntrico; (2) é constituído por princípios de “contrato 

vertical”, com organizações constituídas pelo guarda-chuva estatal; (3) não dispõe de uma 

base institucional sólida, o que o torna inacessível ao controle político público; (4) a 

instabilidade da estrutura institucional o torna dependente do ambiente político; (5) tem 

natureza bilateral, apesar da presença de órgãos tripartites
147

.  

Finalmente, deve-se ressaltar que há uma divisão claramente desigual entre as três 

organizações patronais, uma vez que a RSPP concentra, nas palavras de seu presidente, os 
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 A organização possui membros em 270 estruturas consultivas e especializadas nos níveis federal e 

internacional. Mais de 50 representantes de Delovaya Rossiya são membros de conselhos públicos de ministérios 

e departamentos federais (DELOVAYA ROSSIYA, s.d.). 
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 Mesmo ano em que seriam regulamentadas as associações patronais. 
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 Na comissão tripartite, órgão que permitiria a participação da classe trabalhadora na formulação de políticas 

públicas, os projetos “já vem prontos”, cabendo ao sindicato apenas posicionar-se a favor ou contra 

(BIZYUKOV, 2020b). 



 

 

132 

 

líderes de 75% da economia russa
148

. Isto fica refletido ao se listar os dirigentes de cada 

organização em meio às personalidades posicionadas no topo da hierarquia de poder russa. No 

apêndice XV, estão representados os membros do Politburo 2.0 que, durante os governos 

Putin, desempenham ou desempenharam cargos-chave em meio à elite empresarial russa, o 

que chamaremos de “nomenklatura econômica”. Por meio desta listagem, é notório que um 

terço desta seleção é afiliado à RSPP, enquanto as duas outras entidades não possuem nenhum 

membro representado. 

3.2.3 – Empresários, Siloviki, Silovarcas 

Um ator político que viria a se destacar em seu papel sobretudo no primeiro governo 

Putin seriam os siloviki, com os quais o trânsito do presidente é facilitado devido à sua 

carreira na KGB (SHEVTSOVA, 2004).  Desta forma, a maioria dos representantes do 

presidente nos recém-criados “distritos federais” têm algum histórico nos serviços de 

segurança (RUTLAND, 2018). Em famoso artigo de 2003, Kryshtanovskaya e White 

apontam para a formação de uma “militocracia” sob o governo Putin. Pela sua análise, 

personagens com histórico em órgãos das forças de segurança em 2002 compunham 25% da 

elite (contra 11,2% em 1993). Similarmente, 26,6% da elite política de Putin possuía 

“formação militar” (contra apenas 6,7% em 1993). Como resultado, entre a Perestroika e a 

metade do primeiro mandato de Putin, a participação dos siloviki na elite russa teria 

aumentado em 7 vezes. 

À luz de novos dados, Rivera e Rivera (2009), mesmo admitindo alguma validez para 

a análise geral de Kryshtanovskaya e White, considerou a figura dada por estes 

superestimada. Os autores apontam que, ao calcular a participação média na elite de diferentes 

grupos, o artigo de 2003 trata como equivalentes grupos de tamanhos e influência distintos, 

inflando a participação real dos siloviki. Ao refazer os cálculos, corrigindo este erro, o número 

cai de um quarto para 13,9% da elite. Ao verificar, ainda, a porcentagem de membros de uma 

elite societária com uma amostragem superior à do artigo de 2003, observa-se que a 

participação de membros com formação militar cai de 26,6% para apenas 8,9%. Destaca-se, 

ainda, que os membros da elite com formação em economia ou direito se mantém em um 

quarto da elite. Como conclusão, Rivera e Rivera indicam que há sim um aumento da 

participação de siloviki na elite russa, não de 7 vezes em comparação com o período soviético, 
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 É indicativo da proximidade entre a associação e o Kremlin que o seu presidente, Aleksandr Shokhin, seja 

membro do conselho supremo do “Rússia Unida”. 
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mas de 3 vezes, o que já indica uma tendência importante. Ainda, a nova elite montada por 

Putin seria “mais burguesa do que militarizada”
149

. 

Na mesma linha que Kryshtanovskaya e White (2003), porém atentando para o papel 

desta elite particularmente na esfera econômica, Treisman (2007) defende o uso do conceito 

de “silovarquia” para explicar a nova elite econômica russa. Este se aplica a Estados nos quais 

os membros dos serviços de segurança ou Forças Armadas dominam simultaneamente a 

política e a alta economia. Neles, os “silovarcas” dispõem redes de inteligência, agentes do 

Estado e força armada para intimidar e expropriar rivais de negócios. Eles ascenderiam a 

postos econômicos importantes por escolha do próprio presidente, compondo parte da 

nomenklatura econômica ligada a setores específicos. 

Buscando garantir o controle pelo Estado dos principais setores considerados 

estratégicos, Putin apertaria a “correia de transmissão” em torno de empresas-chave, 

majoritariamente estatais, que contariam com a presença da nomenklatura em seus boards. 

Estas “campeãs nacionais” seriam uma série de holdings integradas que compreenderiam 

bancos e ainda institutos de pesquisa e desenvolvimento. Exemplos são as holdings criadas 

para a aviação (OAK), para o domínio espacial (Roskosmos, herdada da URSS), o setor 

nuclear (Rosatom), o militar (Rosoboronoexport), e o petrolífero, que será visto no próximo 

capítulo (RADVANYI, LARUELLE, 2016)
150

. 

Como evidências da silovarquia, Treisman (2007) apontou alguns cargos-chave 

comandados por siloviki: Igor Sechin
151

 na direção da petrolífera Rosneft; Viktor Ivanov
152

 à 

frente da Almaz-Antei (A-A, da área de defesa) e (anteriormente) da Aeroflot; e Sergei 

Chemezov
153

, anteriormente diretor-geral da Rosoboronoexport, a empresa com o monopólio 
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 A presença do empresariado na elite expandida é forte: em 2003, 300 dos 450 deputados eram empresários, 

enquanto a sua participação na burocracia estatal subiu de 2,3% em 1993 para 18,3% em 2006. (SIGAREVA, 

2009). 
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 O modelo das campeãs nacionais tem como função não apenas permitir maior controle sobre setores 

estratégicos, mas também permitir o financiamento de suas atividades. Devido ao desenvolvimento limitado do 

setor bancário no país (em 2001, o volume de crédito às empresas equivalia a apenas 13,7% do PIB), uma 

parcela considerável das instituições financeiras era apenas a extensão dos departamentos financeiros de 

empresas industriais, tendo como principais clientes os seus próprios proprietários (ALVES, 2011a). A ação do 

Estado no sentido de garantir o financiamento e o aprimoramento tecnológico das empresas domésticas está em 

linha com o papel que precisa ser exercido pelo Estado segundo Evans (1998), conforme descrito no capítulo 1. 
151

 Tendo servido como intérprete militar na década de 80, trabalhou com Putin para o prefeito de S. Petesburgo, 

Anatoly Sobchak. A partir de 2004, seria diretor do conselho da Rosneft. Sechin chegou a indicar o filho de 

Nikolai Patrushev, chefe da FSB, como seu conselheiro pessoal na companhia. 
152

 Com longa carreira na KGB e na FSB (tendo terminado como diretor substituto), também trabalhou com 

Putin e Sechin em S. Petersburgo. Foi substituído, tanto na A-A, quanto na Aeroflot, por Chemezov. 
153

 Teve sua formação em academia das Forças Armadas, tendo alcançado a patente de tenente-general. Foi CEO 

da Rosoboronoexport até 2007, e a partir de então é CEO da Rostec, diretor do conselho da Rosoboronoexport, 

além de compor o board da Aeroflot e o conselho de supervisão da Roskosmos. É membro, ainda, do conselho 

supremo do “Rússia Unida”. 
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da exportação de produtos bélicos no país. Apesar de seu mérito, a análise de Treisman é 

imprecisa, uma vez que conscientemente adiciona à lista Alexei Miller, com formação em 

economia, que constantemente exerce alguns dos principais cargos na gigante Gazprom.  

Para se ter uma figura mais exata da “nomenklatura econômica” de Putin, o apêndice 

XV faz o cruzamento entre os membros do Politburo 2.0 nos blocos militar e econômico com 

posições de destaque na estrutura corporativista russa
154

. Nesta figura percebe-se que os 

siloviki de fato constam como elemento importante na elite empresarial russa, ainda que não 

haja um predomínio claro destes sobre os demais. Fica visível, também, a relevância do setor 

de P&G para o Kremlin, uma vez que 5 dos 7 membros da nomenklatura em boards de 

campeãs nacionais exerceram suas funções em empresas do setor. Salta aos olhos, contudo, 

que justamente na Gazprom, a empresa do setor com maior importância estratégica, os 

representantes são civis. Fica clara, portanto, a tendência do presidente de equilibrar os grupos 

de interesse de sua corte.  

A origem comum entre Putin e esta casta militar da sua nomenklatura traduz, ainda, os 

apontamentos de Evans (1998) a respeito da importância das relações de confiança entre 

agentes econômicos e autoridade pública. Os siloviki, segundo Alves (2011b, p.216) “são 

altamente nacionalistas e entendem que cabe a um Estado forte desempenhar um papel 

importante na vida econômica do país. Para eles, setores estratégicos não devem ser deixados 

sob o controle privado, quanto mais se for estrangeiro”. Eles veem sua missão justamente 

como a de consertar os problemas criados pelos oligarcas: restaurar o respeito pela autoridade, 

fortalecer os poderes do presidente e “limpar” a mídia, partidos políticos e círculos 

empresariais, que acreditam terem sido corrompidos pelos oligarcas (TREISMAN, 2007). 

 

3.2.4 – Política Industrial 

A política industrial iniciada na era Putin conta com o mérito substancial de reverter 

consequências destrutivas da gestão de Yeltsin nos anos 90, manifestas na excessiva 

autonomia das regiões em relação ao poder central e a captura do Estado por grupos de 

interesse privados. O grande déficit que foi mantido e ampliado após os anos 2000 foi a 

dependência da economia em relação ao setor primário, que, ainda assim, foi revitalizado e 

saiu do risco real de colapso que se apresentou na década anterior. 
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 Ou seja, entre os empresários, buscou-se localizar aqueles que representam o poder russo em entidades 

patronais, enquanto entre os siloviki buscou-se localizar aqueles que desempenham postos de destaque na 

administração de empresas relevantes. Os empresários que não estão presentes em nenhuma associação não 

foram considerados parte da “nomenklatura”. 
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Havia a percepção de que a ausência de investimentos e inovação levaria à redução em 

longo prazo da competitividade e atratividade de setores importantes como a indústria de 

transformação e de infraestrutura. Contudo, na primeira metade da década de 2000, as 

prioridades se concentraram sobre a gestão da economia no que tange ao combate aos 

oligarcas e ao separatismo regional, a restauração da disciplina de pagamentos, a resolução de 

problemas na esfera social e, sobretudo, a obtenção do equilíbrio macroeconômico e 

orçamentário (KUZNETSOV; SIMACHEV, 2014).  

Estas prioridades foram atingidas por dois caminhos, representando dois grupos de 

interesse distintos, que entravam em conflito entre si: políticas de caráter vertical
155

, através 

de medidas estatistas, em linha com a vertical do poder e com o fortalecimento dos setores 

estratégicos, com destaque ao P&G; e políticas horizontais
156

, lideradas pela ala liberal do 

governo, representada pela trinca Mikhail Kasyanov (primeiro ministro até 2004), Aleksei 

Kudrin (ministro das finanças até 2011) e German Gref (ministro da economia e comércio até 

2007, posteriormente diretor do Sberbank). Este segundo grupo seria responsável por garantir 

que os setores não-estratégicos seguissem regras de um mercado competitivo. Desta forma, 

economistas ocidentais elogiavam a condução de uma política macroeconômica equilibrada 

no país
157

 (SEGRILLO, 2015). É preciso mencionar, ainda, que a conjugação de uma política 

macroeconômica equilibrada e forte crescimento econômico foi fortemente favorecida pelos 

altos preços do petróleo, que coincidiram com o início do governo Putin (ANEXO I). 

Tratando a política industrial propriamente dita, Kuznetsov e Simachev (2014) 

apontam que a natureza do regime inaugurado no novo milênio, a ausência de prioridades 

estruturais claras e as restrições a subsídios diretos devido à negociação para a entrada da 

Rússia na OMC viriam a dificultar a sua consecução. Como resultado, uma série de iniciativas 

de caráter horizontal e com vias a aprofundar o desenvolvimento tecnológico foram tentadas, 
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 Políticas industriais verticais são aquelas que buscam favorecer setores estratégicos eleitos pelo Estado como 

prioritários. 
156

 Políticas que buscam aumentar a competitividade da indústria na economia como um todo, que pressupõem 

uma política industrial aberta e não-discriminatória ao acesso ao apoio governamental. 
157

 Alguns exemplos de medidas liberais tomadas em meio à política econômica russa são uma série de 

simplificações da burocracia para a abertura e condução dos negócios, a controversa adoção de uma taxa única 

para o imposto de renda, a rigidez da política macroeconômica (no apêndice VIII é possível ver que a partir da 

nova década somam-se os superávits fiscais), além da criação de um fundo de estabilização da Federação Russa, 

que “economizaria” as rendas extras do setor petrolífero para serem utilizadas futuramente, quando houvesse 

necessidade (SEGRILLO, 2015). Por outro lado, especialistas da Academia Russa de Ciências (KASHIN; 

ABRAMOV, 2015) apontam que a imperfeição institucional que reflete essa separação clara entre sub-grupos 

torna a política fiscal do país inadequada, uma vez que os tributos, geridos pelo Ministério das Finanças, acabam 

tendo papel meramente fiscal, conservador, e não de estímulo. Por outro lado, os ministérios ligados ao 

desenvolvimento econômico e industrial, sem o mecanismo tributário, perdem sua efetividade. Na mesma linha, 

Solovyeva (2017) critica, ainda, a política monetária gerida pelo Ministério das Finanças, que se concentra 

puramente no controle da inflação e equilíbrio do orçamento, abrindo mão do desenvolvimento da economia. 
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e posteriormente abandonadas ou postas em segundo plano
158

. Portanto, a criação de estatais e 

institutos de desenvolvimento foram vistos como forma de contornar restrições normativas 

em torno da participação do Estado no financiamento de atividades de produção de empresas, 

mas teve o efeito colateral manifesto na indisposição do Estado em buscar saídas público-

privadas efetivas, e seu baixo interesse na questão do clima de investimentos. 

 Algumas iniciativas de destaque foram a formação e utilização de instituições para o 

desenvolvimento, como a Rosnano (que ficou a cargo do liberal Anatoly Chubais, que entrou 

na nomenklatura econômica – apêndice XV), a Russian Venture Company e o 

Vneshekonombank, que representavam mecanismos para uma política industrial mais 

estrutural. Seus resultados foram afetados, contudo, pela crise de 2008, que levou o governo a 

substituir suas prioridades estratégicas por táticas, incluindo o uso do fundo de estabilização 

vindo das rendas do petróleo, o que foi fundamental para garantir ao governo os meios 

financeiros para reestimular a economia.  Finalmente, o governo buscou mais recentemente 

ampliar a participação dos grupos de interesse na formulação de políticas públicas, ao que se 

destaca a Agência de Iniciativas Estratégicas (ASI), com participação dos chefes da OPORA e 

DV, além de representantes da nomenklatura de Putin, como Gref e o prefeito de Moscou, 

Sobyanin
159

 (KUZNETSOV, SIMACHEV, 2014). 

O resultado final da política exercida a partir dos anos 2000 está expresso nos 

apêndices XII e XVI e no anexo VIII. O objetivo inicial, de recuperar junto ao governo a 

capacidade de coordenar o crescimento econômico, e, particularmente, industrial, foi obtido. 

À exceção dos anos da crise de 2008 e da crise de 2014 (quando ocorre uma forte queda do 

preço do petróleo e são implementadas sanções contra a participação russa na crise 

ucraniana), os demais anos da era Putin são de crescimento econômico considerável, com a 

produção industrial quase dobrando entre 1998 e 2013.  

Por outro lado, o regime estabelecido então, por seu caráter centralizado e povoado 

por uma elite econômica majoritariamente ligada ao setor extrativo, dificultou a 

implementação de medidas que estimulassem a inovação e o investimento privado. A 
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 Os autores listam (1) os Programas Federais de Metas (que foram vistos mais como uma forma de extrair 

recursos adicionais do orçamento, visando resolver problemas de forma alguma estratégicos); (2) os 

Megaprojetos de Inovação (projetos para a formação de novos produtos e tecnologias, com fundos fornecidos 

pelo Estado para financiar a pesquisa e desenvolvimento, mas que acabou não recebendo muitos recursos); (3) 

zonas especiais ao estilo chinês (devido a contradições dentro do governo e restrições do plano regulatório 

resultaram em baixa atratividade para investidores, e o experimento foi congelado na prática); (4) fundos de 

investimento e fundos de risco (ainda sem resultados sensíveis, a não ser pelo fundo criado para o setor de P&G). 
159

 A Rússia vem, ainda, tomando iniciativas que visam a participação direta da população através de sugestões, 

e a liberalização e sistematização de dados relevantes pela iniciativa “open government”. Contudo, essas 

iniciativas ainda são incipientes. 
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produção foi ampliada na indústria como um todo, refletindo o crescimento da renda familiar 

consequente do crescimento econômico geral. Contudo, a parte desta indústria que compete 

em nível global e está na pauta de exportações aumentou sua dependência do setor de P&G. 

 

3.3 – O Setor de Petróleo e Gás 

Esta última seção, pelo mesmo proceder realizado no capítulo anterior, dedica-se a 

explorar as principais políticas públicas dedicadas ao setor de P&G no país eslavo desde o 

fim da URSS. A avaliação dos marcos regulatórios também partirá do modelo de 

relevância de avaliação de políticas públicas de Evert Vedung (2013), nos mesmos moldes 

que anteriormente. 

 

3.3.1 – Agenda 

Analisando-se a estrutura do setor de P&G na Rússia e suas interfaces políticas, 

fica claro que os objetivos estratégicos em torno da área diferem de todo dos brasileiros. 

Enquanto no Brasil estes objetivos giram em torno da autossuficiência em petróleo e gás 

(e, particularmente, em derivados), na Rússia, devido à dimensão de suas reservas, às 

infraestruturas da época soviética (pela qual o país realiza a função de trânsito de 

combustível) e à centralidade desta indústria em particular na economia
160

, a situação do 

país é confortável neste sentido. Estes mesmos fatores contribuem a fazer com que o país 

dê posição de destaque ao setor de P&G em sua grande estratégia, uma vez que ele se 

torna um mecanismo – econômico e energético – de projeção de poder. 

A década de 90 reproduz um contexto hostil para a estabilidade no país eslavo. Por 

um lado, a Rússia passava pelas enormes turbulências econômicas e políticas derivadas da 

dissolução da URSS e da terapia de choque empreendida por Yeltsin e, por outro, era 

afetada pelo baixo nível dos preços do petróleo que persistiu no período (ANEXO I). A 

situação mudaria com Putin, que se beneficiaria de um aumento substantivo dos preços do 

petróleo e erigiria um regime político centrado no seu poder pessoal, a partir das alavancas 

formais e informais que passaria a possuir. 

Entre os principais stakeholders interessados nas políticas para o setor estão: (1) o 

próprio governo, interessado na receita proveniente do setor, na sua instrumentalização 
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 Com base no exposto nas primeiras duas seções deste capítulo, é notório que a presença de representantes do 

setor de combustíveis na elite econômica e política é uma constante na Rússia pós-soviética, tanto nos governos 

Yeltsin quanto Putin. 
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para fins de política econômica e mesmo política externa
161

; (2) os oligarcas, interessados 

em controlar os cobiçados ativos da indústria de P&G; (3) a população, que pode ser 

beneficiada pela renda oriunda do setor, dada a sua importância na economia russa; (4) os 

siloviki, que veem nos principais ativos do setor um instrumento estratégico para garantir 

a segurança energética do país e a sua projeção de poder; (5) as IOC’s, que após a queda 

da URSS buscam se beneficiar das enormes reservas do país, antes bloqueadas; e (6) 

países estrangeiros, que incluem os rumos do setor de P&G russo nos cálculos de sua 

própria segurança energética
162

. 

 

3.3.2 – Outputs 

Foram selecionados dois marcos legais para uma análise comparativa entre os dois 

diferentes paradigmas descritos acima: o decreto nº 1403 (1992), que trata da criação de 

sociedades anônimas de petróleo e gás e do seu processo de privatização; e a instrução nº 

1234-p (2003), que discorre sobre a política energética até o ano de 2020. Contudo, em cada 

output, serão tratados também aspectos importantes da implementação anteriores às leis em si. 

 

3.3.2.1 – Antecedentes e Output 1: A Privatização do setor de Petróleo e Gás 

O processo de privatização se realizou de forma diferente entre os setores de petróleo e 

de gás. Em ambos os casos foram formados conglomerados – temporariamente – estatais 

originados dos antigos ministérios soviéticos. Ainda em 1989, o Ministério do Gás seria 

convertido pelo governo em empresa chamada Gazprom, enquanto em setembro de 1991, o 

Ministério do Petróleo e Energia seria transformado na Rosneftegaz, combinando 47 

associações de produção russas, responsáveis por 90% da extração de petróleo dos países da 

Comunidade dos Estados Independentes (PUCENKOVA, 2010). Em torno dos ativos deste 

setor, seria orquestrada uma disputa violenta, que frequentemente fugiu à legalidade
163

.  
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 além da possibilidade de concessão dos ativos do setor em troca de apoio político, como seria feito por 

Yeltsin em meio à criação dos oligarcas. 
162

 Os principais atores estatais interessados no petróleo e gás russo são: (1) Europa, dependente sobretudo do 

gás da Rússia, tendo o interesse de buscar novas rotas para garantir o seu fornecimento, e restringir os 

investimentos das estatais russas na sua infraestrutura energética; (2) China, cujo consumo acelerado de 

combustíveis fósseis tem levado a um aumento das importações vindas do país eslavo; (3) ex-repúblicas 

soviéticas, dentre as quais estão importantes países de trânsito (Ucrânia, Bielorrússia, Geórgia) e países 

produtores (Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão); e (4) Estados Unidos, cuja recente aceleração da produção e 

o desenvolvimento da indústria de LNG vem levando o país a buscar competir com o gás russo no fornecimento 

à Europa. 
163

 Pucenkova (2010) relata 12 assassinatos ligados ao setor apenas no ano de 1995, apontando que a maioria dos 

assassinatos de petroleiros e pessoas ligadas à indústria petrolífera nunca foi descoberta, uma vez que as agências 

policiais do país eram muito fracas ou corruptas. 
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Enquanto a Rosneftegaz seria desmembrada e cedida a um grupo seleto de 

empresários, na Gazprom Viktor Chernomirdin (ex-ministro do gás e futuro primeiro ministro 

de Yeltsin) tornou-se o presidente-diretor, e evitou o seu fracionamento, mantendo a 

companhia como uma empresa integrada de gás, exercendo quase o monopólio do 

fornecimento na Rússia (SCHUTTE, 2011).  

Em 1992, Yeltsin permitiria a venda de ações da companhia de gás através dos 

“cupons de privatização”, o que garantiu a Chernomirdin o controle sobre ela graças ao poder 

dado à administração no processo de privatização. Nele, a administração tinha prioridade na 

compra das ações, que eram compradas a preços mantidos artificialmente baixos pela mesma 

(SEGRILLO, 2015). Assim, “apesar do governo ainda manter controle de uma parte das ações 

e acionistas pulverizados possuírem outra parte, a diretoria acumulou ações da própria 

companhia e passou a atuar como virtual dona da mesma” (SEGRILLO, 2015, p. 93). Schutte 

(2011, p. 95) ilustra que “a diretoria da empresa apropriou-se das suas riquezas para fins 

pessoais por meio de mordomias e bônus, além de vender partes lucrativas a amigos e 

familiares (o famoso asset stripping
164

)”. 

Pelo lado do petróleo, em 1991 o então ministro do petróleo, Vagit Alekperov, a partir 

dos campos petrolíferos Langepaz, Urengoi e Kogalym, criaria a empresa – estatal – Lukoil, 

do qual se tornou diretor-presidente
165

. A efetiva privatização desta empresa e de outras fatias 

lucrativas do setor petrolífero seria implementada através do decreto nº 1403, “Sobre as 

peculiaridades da privatização e transformação em sociedades anônimas de empresas estatais, 

associações de produção e pesquisa e produção de petróleo, indústria de refino de petróleo e 

derivados de petróleo” (RÚSSIA, 1992, tradução nossa
166

), que determina as bases para a 

redistribuição dos ativos do setor de P&G. Com ele, fica estabelecida a criação da Rosneft 

(descendente da Rosneftegaz), cujo controle seria de 51% das ações ordinárias fixas do 

Estado por três anos. Esta empresa detinha o controle acionário das demais e realizaria a 

transição dos ativos. A partir dela, portanto, seriam destacadas e privatizadas Lukoil, Yukos e 
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 “O termo asset stripping é geralmente usado pejorativamente, já que não é uma atividade produtiva. É um 

grande problema em economias em transição para o mercado, como Rússia e China – nestes casos, os gerentes 

de uma companhia estatal chegam a vender os ativos que eles controlam, deixando para trás nada além do que 

dívidas para o Estado” (SCHUTTE, 2011, p. 95). 
165

 Alekperov seria um dos principais elaboradores do plano para recuperação do setor de petróleo. Cresceu no 

setor petrolífero até tornar-se vice-ministro do petróleo. A partir de viagens a diversas companhias de petróleo no 

ocidente, se convence de que a forma de organização vigente no resto do mundo era a certa para ser aplicada na 

Rússia: empresas integradas verticalmente, com exploração, produção, refino e comercialização em uma só 

estrutura (YERGIN, 2014). 
166

 Do original: oб особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества 

государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, 

нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения. 
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Surgut
167

 (45% estatal), a terem as demais ações vendidas em leilões (estrangeiros não 

poderiam ter mais que 15%); e da Transneft, sob condições semelhantes às anteriores. 

Entre 1994 e 1995, o processo de reorganização prossegue com a criação de novas 

empresas a partir da Rosneft (Slavneft, Onako, Sibneft, TNK, etc.) e com o decreto Nº 327 

(RÚSSIA, 1995b), que a transforma em empresa de capital aberto e permite a transferência de 

ativos entre empresa-mãe e empresas-filhas, o que acelerou a sua transferência da Rosneft a 

Lukoil e Yukos (PUCENKOVA, 2010). A criação da Sibneft, em especial, chamou atenção 

por levar consigo os ativos de algumas das empresas mais promissoras do setor. Na sua 

criação, especialistas apontam para a mão de Boris Berezovsky, entendendo que ela foi um 

mecanismo para financiar a campanha de Yeltsin (PUCENKOVA, 2010).  

Dessa forma, em dezembro de 1995, 51% das ações da Sibneft e da Sidanko e 45% 

das ações da Yukos foram oferecidas a preços baixos aos futuros credores do governo russo 

no já descrito esquema de loans for shares. Enquanto Boris Berezovsky e Roman Abramovich 

adquiriram a Sidneft, Mihail Khordokovski recebeu a Yukos (PUCENKOVA, 2010). Estes 

seriam alguns dos mais influentes entre aqueles que receberam o nome de oligarcas.  

Finalmente, um aspecto de destaque na avaliação de políticas públicas para o setor na 

década seria a liberalização total de preços de petróleo e gás em 1995. No início da década, 

esta indústria vinha sofrendo com o controle de preços devido à inflação, que já vinha 

acelerando desde o último ano da URSS. Isso fazia com que os custos seguissem aumentando, 

enquanto a receita se mantinha constante, gerando uma tendência ao colapso
168

. Em 1992 o 

controle direto seria substituído pela regulação indireta, que seria abolida em 1995 

(PUCENKOVA, 2010). 

Os decretos ligados à privatização da indústria de P&G, por mais que partissem do 

objetivo principal realizar a sua transição para setor privado – o que permeava a maior parte 

das iniciativas dos governos Yeltsin –, devem também ser avaliados a partir do objetivo de 

causar melhorias dos indicadores desta indústria como um todo, com vias a garantir o 

fornecimento confiável de combustível, aumentar as exportações e a renda oriunda do setor. 

Afinal, o desmembramento da Rosneft se insere na concepção de política industrial que 

visava formar conglomerados industrial-financeiros em setores-chave
169

.  
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 No caso desta, a diretor-presidente também seria o ex-gerente desta divisão. 
168

 Por exemplo, a empresa "Nizhnevartovskneftegaz" não foi capaz de realizar as tarefas de produção de 

petróleo nos anos de 1990-1991 devido a falta de recursos (PUCENKOVA, 2010). 
169

 Ressalto, contudo, que por mais que a avaliação destas políticas parta de base técnica, não ignoro a lógica de 

sobrevivência política refletida na troca de favores entre os oligarcas e o então presidente no processo de 

privatização do setor. 
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3.3.2.2 – Output 2: O Setor de P&G na Vertical do Poder 

A partir do início do governo Putin, seria iniciado um esforço pelo controle dos 

principais ativos – e, principalmente, da renda – da indústria de P&G pelo Estado
170

. O marco 

legal que  mais ilustra a condução da política para o setor a partir da entrada de Putin seria a 

instrução nº 1234-p, “Sobre a estratégia energética da Rússia no período até 2020” (Rússia, 

2003, tradução nossa
171

), um documento geral, pouco específico, que estabelece as diretrizes 

da estratégia do país para o setor energético. Ela lida com três cenários: (1) Cenário otimista, 

de ambiente favorável ao comércio, economia e cooperação política externa, com a solução 

das questões de trânsito; (2) cenário moderado, de ambiente comercial desfavorável e não-

solução das questões de trânsito; e (3) cenário crítico, de conjunção de vários ambientes 

desfavoráveis, não-reprodução da base mineral, com a sua produção estagnando após 2 anos, 

inviabilidade econômica da exploração de reservas de difícil acesso. 

A formulação da lei se deu a partir de diagnósticos de problemas e desafios para o 

setor de P&G no país. Dentre eles vale mencionar: (1) um sistema imperfeito de uso do 

subsolo; (2) uma economia de alta intensidade energética; (3) dependência da economia no 

setor de P&G; (4) limitação de investimentos no setor; (5) riscos envolvidos com a questão do 

trânsito; e (6) esgotamento das reservas tradicionais e necessidade de diversificação das 

regiões produtoras. A partir destes diagnósticos, o documento estabelece como objetivos: (1) 

fomentar maior racionalidade do setor; (2) expandir a produção a outras regiões; (3) aprimorar 

o uso do subsolo; (4) aumentar a produção de petróleo, gás e de produtos de petróleo (refino); 

(5) reduzir a dependência da economia sobre o setor; (6) resolver questões de trânsito; e (7) 

reduzir a intensidade energética da economia russa
172

. 

Dentre os instrumentos para a obtenção dos resultados a lei menciona políticas de 

preços, criação de leis estáveis, instauração de taxas, tarifas e regulações, assistência da 

política externa na inserção das empresas russas em mercados estrangeiros e uso do status de 

proprietário do solo, entre outros. A implementação de fato seguiu caminhos previstos na lei. 
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 O início deste processo, contudo, deve ser atribuído ao período em que Primakov esteve à frente do governo 

russo. Schutte (2011) atenta para a decisão do banco central de setembro de 98, pela qual seria forçada a 

internalização da receita de exportação, levando os exportadores a converter suas receitas em moeda estrangeira 

em rublos, em conjunto com um sistema de verificação que comparava os valores de exportação, volumes físicos 

e preços do mercado internacional, para garantir a internalização.  
171

 Do original: Oб Утверждении Энергетической стратегии России на Период до 2020 года. 
172

 A intensidade energética, entendida a partir da definição do escritório de eficiência energética e energia 

renovável dos EUA, é medida pela quantidade de energia requerida por unidade de produção ou atividade, de 

modo que o uso de menos energia para produzir um produto reduz a intensidade (ESTADOS UNIDOS, 2019). 
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Já em 2002, um ano antes da formalização em lei, Putin havia instaurado uma taxa de 

extração mineral (Nalog na Dobychu i Poleznie Ispokaemikh
173

), o que permite que a receita 

governamental seja garantida, sem a possibilidade de manobras financeiras das empresas, uma 

vez que incide sobre o volume extraído, e não nos lucros (PUCENKOVA, 2010). A própria 

taxação sobre exportadores, que varia de acordo com o preço do petróleo, aumentou, de modo 

que, tendo-se em conta o conjunto de taxas, o imposto sobre companhias exportadoras, em 

um cenário de preços altos, pode exceder 90% (WEBECONOMY, n.d.), ao mesmo tempo que 

se reduzia os impostos de outros setores. Com essas medidas tem-se como objetivo combater 

a doença holandesa e a dependência excessiva da economia russa sobre o setor de P&G. 

A “caça aos oligarcas”, iniciada antes desta lei em questão, também vai ao encontro de 

suas disposições centrais. Se no processo contra Gusinski a Gazprom absorveu o grosso de 

seu conglomerado midiático (que abandonaria a posição de oposição a Putin), a Sibneft de 

Berezovsky teria o mesmo destino, tornando-se a divisão de petróleo da gigante de gás 

(Abramovich, sócio de Berezovsky na Sibneft, se manteria leal ao Kremlin, e também abriria 

mão de suas ações na companhia). Finalmente, em 2003, o mesmo aconteceria com 

Khordokovsky, consolidando a retomada do controle do setor de petróleo e gás, desta vez, em 

benefício da Rosneft
174

. Gazprom e Rosneft posteriormente absorveriam os ativos restantes, e 

se consolidaram como as campeãs nacionais do setor na Rússia, sob controle direto do 

Kremlin graças à reestatização de seus principais ativos. 

Vale notar, ainda, que seria simplista definir a política de Putin como pura 

reestatização. A Lukoil, de Alekperov, é um exemplo interessante de empresa que consegue 

sobreviver e manter-se relevante no mercado, tendo aprendido a seguir as diretrizes do 

governo, com o próprio dirigente entrando na nomenklatura econômica do presidente 

(APÊNDICE XV). Em 2008, a empresa, “com ações registradas na Bolsa de Valores de 

Londres, respondia por 18% da produção total de petróleo” e era responsável por cerca de 

20% das exportações russas (SCHUTTE, 2011, p. 103). 
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 Налог на добычу полезных ископаемых. 
174

 Schutte (2011) entende que a gota d’água para que Khordokovsky fosse alvejado, além do financiamento a 

grupos de oposição a Putin e o uso de sua estrutura midiática contra o presidente, teria sido a intenção deste de 

vender parte da Yukos, uma das mais dinâmicas petrolíferas russas, a companhias ocidentais. Três semanas antes 

de ter seu dono preso por evasão fiscal, roubo, fraude e extorsão, a Yukos havia assinado um memorando de 

intenções com a ExxonMobil, e negociava também com a Chevron. Para poder pagar os impostos atrasados, a 

empresa foi obrigada a vender, em dezembro de 2004, seu ativo mais importante, a Yuganskneftegaz, que foi 

adquirido pelo desconhecido “Baikal Finance Group” pelo valor de 9,35 bilhões de dólares. Três dias mais tarde, 

a Rosneft comprou o grupo Baikal por 10 mil rublos, absorvendo a parte central da Yukos (PUCENKOVA, 

2010). 
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A empresa também explicita que a estratégia de Putin para o setor não se traduz em 

um esforço puro de nacionalizá-lo. A participação de empresas estrangeiras, seu capital e 

tecnologia, eram bem-vindos, desde que não entrasse em conflito com o interesse nacional. A 

TNK, por exemplo, em joint-venture com a BP, cede o controle acionário a esta. Em resposta, 

o governo define uma norma segundo a qual apenas empresas de capital russo de 51% ou 

mais poderiam explorar novos campos (SCHUTTE, 2011).  

Outra forma jurídica usada pelo governo para pressionar para que as empresas 

nacionais dominassem a produção era a fiscalização seletiva das normas tributárias e 

ambientais. No projeto de Sakhalin II, onde a Shell era operadora e não havia a participação 

de nenhuma empresa russa, o governo pressionou a Shell, acusada de violação ambiental no 

Mar de Okhotsk. Como resultado, a empresa cedeu à Gazprom 51% do empreendimento. A 

mesma tática seria ainda utilizada com o empreendimento da TNK/BP na Sibéria Ocidental, 

em que a BP aceitou vender 63% de participação à Gazprom (SCHUTTE, 2011). 

Pouco antes do fim do seu segundo mandato, Putin ainda sancionaria uma legislação 

que já vinha sendo debatida sem definição, definindo que o capital estrangeiro não poderia ter 

mais do que 50% de participação nos projetos de setores estratégicos. No caso de aquisição 

superior a 25%, seria necessária uma autorização de uma comissão governamental presidida 

pelo presidente em pessoa (SCHUTTE, 2011). Portanto, a postura do governo Putin seria a de 

permitir a entrada de empresas estrangeiras onde está a nova fronteira da exploração na 

Rússia, sobretudo no Ártico, na ilha de Sakhalin e na Sibéria Oriental, onde o capital e a 

tecnologia ocidentais se provaram necessários
175

, e manter as tradicionais reservas da Sibéria 

Ocidental nas mãos de empresas russas. A única ocidental que conseguiu entrar nesta região 

foi a BP, adquirindo 10% da local Sidanco, e adquirindo metade da TNK (YERGIN, 2014). 

Outra política adotada por Putin seria a regulação de preços domésticos de gás bem 

abaixo dos preços de exportação (ANEXO XX), o que poderia resultar em um estímulo à 

produção no país, uma vez que reduziria os custos pela energia, liberando espaço para 

consumo. Alternativamente, a redução poderia estimular o consumo de gás, o que iria na 

direção contrária da intenção de redução da intensidade energética. 

 

3.3.2.2.1 – a alavanca energética 
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 Isto fica evidenciado na parceria com a Shell, Mitsui e Mitsubishi em Sakhalin II, com a participação da Total 

e StatOilHydro no campo de gás de Shtokman no Ártico, com os projetos conjuntos entre Rosneft e ExxonMobil 

no Ártico e com contratação de empresas de engenharia com equipamentos e tecnologia avançada, como a 

Schlumberger e a Halliburton, que ajudaram companhias russas a recuperar e expandir a produção (SCHUTTE, 

2011; SAKHALIN ENERGY, s.d.). 
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Graças à retomada do controle do setor de P&G pelo Estado desde o estabelecimento 

do regime Putin e graças à posição privilegiada da Rússia, com amplas reservas de 

hidrocarbonetos, localizada entre dois fortes mercados consumidores (Europa e China), foi 

possível instrumentalizar esta indústria para fins da sua política externa. Contudo, Piatigorsky 

e Sapir (2009, p. 178-179, tradução nossa
176

) atentam para que se evitem interpretações 

simplistas do papel, sobretudo, da Gazprom: 

O gigante do gás russo é incontestavelmente um instrumento importante nas 

mãos do poder. Mas ele não é apenas isso. A existência de uma estratégia 

autônoma, definida pelos interesses próprios da companhia é indubitável. O 

que faz ao mesmo tempo a complexidade e a eficácia da estratégia russa no 

domínio da energia reside justamente nessa combinação entre interesses de 

Estado e os das grandes companhias que, certamente, o servem e dependem 

dele, mas que também sabem fazer valer suas lógicas industriais para evitar 

uma instrumentalização muito estreita. 

As principais formas pelas quais o corporativismo russo se manifesta no setor de modo 

a garantir os objetivos estratégicos do Estado russo para além das suas fronteiras são: (1) pela 

“diplomacia de dutos” (PECEQUILO; JAEGER, 2019); (2) pelas políticas de preços; e (3) 

pelos investimentos estratégicos.  

A primeira diz respeito a uma série de investimentos em infraestrutura de transporte de 

petróleo e gás partindo da região em torno do Mar Cáspio
177

 em direção aos principais 

mercados próximos: a Europa e a China. A partir do governo Putin, seria observado maior 

ativismo na Europa (apoiada pelos EUA) para diversificar suas fontes de petróleo, o que 

resultou na escolha de uma rota de escoamento do petróleo azerbaijano, cortando a Rússia do 

trajeto
178

. Em resposta, Moscou passaria a traçar rotas que, simultaneamente, competissem 

com os dutos alternativos que a Europa buscava montar e cortassem os países do leste 

europeu, dependentes da renda do transporte de combustível vindo da Rússia, e que perdem 
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 Do original: Le géant gazier russe est incontestablement un instrument important dans les mains du pouvoir. 

Mais il n’est pas que cela. L’existence d’une stratégie autonome, définie par les intérêts propres de la société, 

est aussi indubitable. Ce qui fait à la fois la complexité et l’efficacité de la stratégie russe dans le domaine de 

l’énergie réside justement dans cette combinaison entre des intérêts d’État et ceux de grandes sociétés qui, 

certes, le servent et en dépendent, mais qui savent aussi faire valoir leurs logiques industrielles pour éviter une 

instrumentalisation trop étroite. 
177

 Epicentro do “novo jogo” da geopolítica energética na região, devido às suas vastas reservas divididas entre 

os países do seu entorno, Rússia, Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão e Irã. Estima-se que que contenha 48 

bilhões de barris de petróleo e 8.7 trilhões de metros cúbicos de gás em reservas provadas ou prováveis 

(STRATFOR, 2014).  
178

 Esta rota seria projetada, primeiramente, no projeto “Nabucco”, que acabou sendo substituído pelo “Southern 

gas Corridor - SGC”, unindo três seções de gasodutos (SCP, TANAP e TAP), em rota paralela a um oleoduto de 

função similar, o BTC. Esta rota corta efetivamente a Rússia, saindo de Baku, no Azerbaijão, passando pela 

Geórgia e chegando à Turquia, de onde seria escoada para a Europa (APÊNDICE XXVII). 
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seu poder de manobra frente ao Kremlin, uma vez que perdem relevância para a Europa
179

. 

Moscou também realizou investimentos em rotas para a China (“ESPO”, “Poder da Sibéria”), 

visando diversificar os seus mercados, sobretudo após o início das sanções antirussas em 

2014, e em outras rotas, sempre com os objetivos centrais de garantir seu domínio sobre os 

mercados do entorno, impedir perdas no fornecimento europeu a novos entrantes e aumentar a 

pressão sobre ex-repúblicas soviéticas que visam obter certa autonomia ao fornecer 

combustível à Europa (APÊNDICE XXVII). 

O mecanismo de preços é também uma forma de exercer pressão sobre os países do 

“estrangeiro próximo”, instrumentalizando a Gazprom para atender ao interesse nacional. 

Yakemtchouk (2008) atenta para que, tendo mantido preços de gás subsidiados para as ex-

repúblicas soviéticas (e, em especial, para a Ucrânia) desde o fim da URSS, esta política 

muda repentinamente após o início de uma série de movimentos ocorridos em alguns desses 

países, substituindo governos pró-Moscou por outros, de orientação ocidentalista (as 

“Revoluções Coloridas”). A partir de então, o preço de 50 U$ por 1000 m³ cobrado para a 

Ucrânia passa a 130 U$, e no inverno seguinte, passa-se a cobrar 235 U$ à Geórgia, no lugar 

dos antigos 110 U$
180

. Os aumentos foram sensivelmente menores para países aliados, como 

a Bielorrússia e a Armênia (RADVANYI; LARUELLE, 2016). 

Finalmente, os investimentos estratégicos dizem respeito à realização de investimentos 

por parte das estatais de P&G seguindo, antes da lógica de mercado, as diretrizes da política 

externa russa, na mesma linha dos gasodutos construídos pela Gazprom na “diplomacia de 

dutos”
181

. Chow e Stanley (2018), ao analisar a atuação da Rosneft, listam alguns 

investimentos desta natureza: (1) o acordo de “armas-por-petróleo”, em 2006, e o apoio, tanto 

do governo russo quanto da Rosneft a Maduro, que precisariam ter um retorno astronômico 

para compensar pelo risco de investimento na Venezuela em crise; (2) o acordo de parceria 

em “projetos estratégicos” no valor de até U$ 30 bilhões assinado entre Rosneft e a sua 
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 A primeira tentativa do Kremlin foi no gasoduto blue stream, que levaria gás russo ao leste europeu, mas que 

falhou por pressões vindas de Bruxelas. Em seu lugar, Putin promove, o Nord Stream, que fornece gás em rota 

direta à Alemanha, sem passar pela Ucrânia. Em seguida, em 2014, durante a crise em Dombass, é anunciado o 

Turkish Stream, que aumentaria o fornecimento à Europa partindo da Turquia (e competindo com o futuro SGC), 

e três anos mais tarde anunciaria o Nord Stream II, em linha paralela à do primeiro, dobrando a sua capacidade e 

então virtualmente eliminando a dependência do transporte pela Ucrânia, caso seja completado. 
180

 No caso ucraniano, como a Rússia ainda dependia do país como rota para a Europa, o país começou a se 

servir do gás destinado a este transporte, levando a uma crise que terminou em um novo acordo de 95 U$. Já na 

Geórgia, a situação foi agravada, com a construção de um gasoduto partindo da Rússia e que forneceria 

diretamente a região separatista da Ossétia do Sul, levando esta república a não depender mais do gás georgiano. 
181

 No caso da Gazprom, ainda se pode mencionar a compra da “ArmRosGazprom”, responsável pela 

distribuição no país. Esta compra auxilia o Kremlin a evitar a formação de rotas alternativas de escoamento do 

gás azeri, ou mesmo iraniano. 
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análoga iraniana, com a presença de Putin, enquanto era concedido à Rússia acesso a uma 

base aérea iraniana; (3) projetos no Iraque ligados à aquisição, em 2016, da companhia 

Bashneft, o que é visto como uma intenção de se tornar um ator-chave na reconstrução da 

indústria de petróleo e gás na região
182

, e que ainda reforça a posição russa de fornecedor 

preeminente de energia à Turquia, aliada problemática da OTAN; e (4) o fortalecimento 

político entre o Kremlin e facções que disputam o governo da Líbia, com a intenção de 

adquirir uma base naval e de colocar a Rosneft no país que tem as maiores reservas de 

petróleo africano, posicionado estrategicamente para fornecer gás natural à Europa. 

 

3.3.3 – Avaliação 

No processo de desmantelamento do socialismo no país, Yeltsin obteve, através do 

decreto nº 1403, a consecução de seu objetivo principal: a transferência da indústria de P&G 

para mãos privadas. Contudo, esta transferência se realizou mediante prejuízo dos principais 

indicadores do setor e da economia como um todo, muito em consequência da ação dos 

próprios oligarcas. Devido à regulação ineficaz do Estado e a sua incapacidade de correção 

dessas ineficiências devido à dependência das elites governamentais frente à elite empresarial, 

a indústria do P&G sofreu com as más práticas administrativas, rentistas. Segundo Schutte 

(2011, p. 93), “Os novos proprietários não eram do ramo e estavam mais interessados em tirar 

o máximo possível de riqueza em curto prazo e enviá-la para o exterior em um maciço e 

constante fluxo de fuga de capitais”. 

Uma forma comum da fuga de receitas eram os “preços de transferência”, ou seja, 

quando “o produtor de petróleo vende somente uma parte de sua produção diretamente a 

mercados de exportação, a maior parte é vendida a preços artificiais mais baixos à empresa-

mãe, localizada no exterior ou em paraísos fiscais regionais” (SCHUTTE, 2011, p. 95). A 

arrecadação fiscal ainda era prejudicada pela isenção de impostos sobre as exportações do 

setor que vinha desde o início da década, de modo que, em 1992, 67% do petróleo era isento 

(PUCENKOVA, 2010). A situação ainda era de difícil resolução, uma vez que a 

sobrevivência política de Yeltsin passou a depender, em grande medida, justamente desses 

grandes empresários do petróleo, beneficiados pela fraqueza do Estado.  

Dada a importância do setor para a economia russa, o efeito da captura da receita de 

Petróleo e Gás é refletido também no crescimento e no orçamento do país: apenas dois anos 

de crescimento e, à exceção de 1990, todos os anos da década foram de fortes e crescentes 
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 Isso se ilustra no acordo assinado em janeiro, segundo o qual a Rússia terá direitos exclusivos de produção de 

petróleo e gás na Síria (KATONA, 2018). 
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déficits fiscais, com aumentos na receita que mal bastavam para repor a inflação (APÊNDICE 

VIII). Além da captura da renda pelos oligarcas, contribuiu fortemente para este cenário a 

manutenção dos preços do petróleo em baixo nível ao longo da década (ANEXO I). 

Do ponto de vista da produção, o início da década indicava o colapso da indústria de 

P&G, uma vez que a produção de petróleo caiu de 524 Mt em 1990 para 305 Mt 5 anos 

depois, a de derivados caiu de 268 Mt para 178 Mt e a de gás, em uma queda mais branda, 

saiu de 629 bcm para 585 bcm (APÊNDICE XXVIII). Enquanto a liberalização dos preços do 

petróleo de 95 contribuiu para que os custos desta indústria não sufocassem seu investimento, 

o período de maior pressão sobre ela havia sido causado pelo próprio governo Yeltsin, com a 

liberação geral dos preços de 1992, ao que se seguiu uma inflação de 2.500% no mesmo ano 

(APÊNDICE VIII). Ainda, tendo sido deixada para os oligarcas russos, com pouco espaço 

para a entrada de IOC’s, a produção do setor não contribuiu para a entrada de IED’s, que 

permaneceram em nível baixo até 2002 (APÊNDICE III). 

Com as reformas administrativas e tributárias iniciadas por Primakov e ampliadas por 

Putin, bem como com o contexto favorável de preços do petróleo, torna-se possível aumentar 

os investimentos em todos os âmbitos da indústria (petróleo, gás, refino e processamento), 

que crescem continuamente a partir do ano de 2000 (NOVAK, 2013). Como resultado do 

aumento de investimento e da melhora absoluta dos preços do petróleo (ANEXO I), o 

desempenho da indústria petrolífera de uma forma geral, já em 2018, excede todas as metas 

de produção e processamento projetadas no cenário otimista do output 2, dispostas para 

2020
183

, assim como alcança o objetivo de redução da intensidade energética do país
184

. 

As exportações ligadas ao setor de P&G saem da faixa dos U$ 30 bilhões em 1999 

para alcançar mais de 300 bilhões em 2008. Refletindo a melhora do setor, de grande peso na 

economia, e a melhora da capacidade de absorção pelo Estado da renda petrolífera, o PIB 

russo passou a maior parte da década de 2000 crescendo na faixa de 5%
185

 (ANEXO VIII), o 

que seria acompanhado de uma aceleração dos superávits fiscais (APÊNDICE VIII). Como 

efeito colateral, permanece alta a dependência da economia sobre o setor de P&G, de modo 

que este era responsável por 38% das exportações em 1999, tendo chegado a 60% em 2011, 

                                                 
183

 A produção petróleo (556 Mt), gás (741 bcm) e produtos de petróleo (276 Mt) superou a meta do cenário 

otimista de 520 Mt, 730 bcm e 190-215 Mt, respectivamente (ENERDATA, s.d.). 
184

 Uma vez que o consumo de energia manteve um crescimento lento a partir do início da década de 2000 e o 

PIB cresceu fortemente, o resultado foi o da redução da intensidade em cada unidade do produto (APÊNDICE 

XXXI). Ou seja, a redução dos preços domésticos de energia mais fomentaram o crescimento do que o aumento 

do consumo em si. 
185

 Desacelerando mais claramente a partir da crise dupla de 2014, na qual houve uma queda abrupta dos preços 

do petróleo simultaneamente às sanções antirussas devido ao envolvimento do Kremlin na crise da Ucrânia. 
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em seu auge (APÊNDICE XXIX). Ainda, esta indústria se manteve responsável, até 2014, por 

aproximadamente 50% das receitas da Federação
186

.  

Os resultados das reformas centralizadoras de Putin foram ambíguos: Schutte (2011) 

indica que a legislação que garante o controle dos ativos de P&G no país por empresas russas 

foi bem avaliada pelos analistas ocidentais, incluindo OCDE e o Financial Times, que 

enaltecem o aumento de transparência, graças à clareza das novas normas. De fato, há um 

aumento considerável de IED’s no país a partir de 2002, que passa da faixa de U$ 3,5 bi. e 

alcança o pico de quase U$ 75 bi. em 2008
187

 (APÊNDICE III). Em contrapartida, Radvanyi e 

Laruelle (2016) defendem que o domínio do setor pelo entourage de Putin e o próprio 

gigantismo das empresas do setor expulsa empresas menores e potencialmente mais 

inovadoras, resultando em uma versão russa da “fuga de cérebros”
188

. 

A deficiência em inovação é ainda um complicador na garantia da sustentabilidade do 

setor petrolífero no país, uma vez que a fronteira da produção encontra-se em regiões de mais 

difícil acesso, na Sibéria Oriental e no Ártico, cujo aumento da participação na produção 

nacional avança mais lentamente segundo os parâmetros estabelecidos pelo Output 2
189

. A 

difusão da produção pelo território russo ainda é complicada pelo peso da forte taxação que 

incide sobre o setor. Radvanyi e Laruelle (2016) entendem que este peso é excessivo, pois 

impede o financiamento das pesquisas de exploração e perfuração destinado a renovar a 

produção. O anexo XIX ilustra o risco estratégico imposto pela lentidão no avanço em novos 

campos: desde a década de 90, os investimentos têm se mantido a níveis baixos, e a produção 

é mantida às custas dos investimentos realizados na época da URSS. Conforme a vida útil 
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 Ainda assim, o país consegue evitar a doença holandesa, com a indústria em média aumentando sua produção 

de forma ainda mais rápida que o setor extrativo na primeira década da era Putin (APÊNDICE XII). O aumento 

dos demais setores também é perceptível nas exportações – que se diversificaram pelo aumento das exportações 

não-energéticas, ainda que o setor de P&G ainda seja dominante – e no aumento do volume de receitas 

provenientes de outros setores para o orçamento público (APÊNDICE XXX). 
187

 Este aumento leva o volume de IED’s no país a representar 4,5% do PIB russo em 2008, acima da média 

mundial, mas ainda pouco representativo da economia como um todo (APÊNDICE IV). 
188

 O anexo XVIII ilustra que Gazprom e Lukoil são as menos inovadoras da listagem, e enquanto a Rosneft 

ainda se encontra na metade superior da lista em termos de gastos em P&D relativos à receita, a empresa é 

apenas a 7ª em termos absolutos. 
189

 A Sibéria Oriental segue participando com apenas 9% da produção total (KAMYSHNIKOV; KOLPAROV, 

2019). A produção de petróleo juntando esta região e Yakutia em 2018 foi de 55 mi.T. (INTERFAX, 2019), 

dentro do cenário crítico. Em Sakhalin, a expectativa era de 25 mi.T em 2020, mas em 2019 ainda se encontrava 

em 19,8 mi.T., entre os cenários crítico e moderado (GOVERNO DO DISTRITO DE SAKHALIN, 2020). 

Quanto ao gás, a expectativa para a Sibéria Oriental e extremo oriente é de 110 bcm em 2020, mas em 2016 

ainda se encontrava em 47 bcm, abaixo mesmo do cenário crítico (TITOV, 2017).  
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destas reservas se aproximar de seu fim, um grande esforço em investimento precisará ser 

feito, provavelmente com alguma necessidade de tecnologia ocidental
190

. 

Finalmente, no que diz respeito da utilização do setor para os fins da política externa, 

pode-se dizer que os resultados foram positivos, ainda que a alavanca energética tenha se 

mostrado limitada. No apêndice XXXII, podemos ver que a participação russa nas 

importações de petróleo europeias efetivamente aumentou na última década (ainda que já 

viesse aumentando em ritmo mais lento na década anterior), e se a dependência europeia do 

gás russo efetivamente diminuiu, isto não se deu pela redução do volume importado da 

Rússia, que se manteve no mesmo patamar. Portanto, o GNL estadunidense não tem se 

mostrado como alternativa viável para substituir o gás russo (as importações de GNL são 

apenas 10% das importações totais de gás). Ainda, a Rússia conseguiu diversificar seus 

mercados ao atender a crescente demanda chinesa, ainda que em termos não tão favoráveis, 

devido às sanções anti-russas. O impacto do SGC e do Nord Stream sobre a situação 

envolvendo Europa, Rússia e países de trânsito (em particular, a Ucrânia) não podem ser 

avaliados ainda, uma vez que o Nord Stream se encontra paralisado e o SGC acaba de iniciar 

seu funcionamento. 

 

 3.4 – Resultados 

Na Rússia da década de 90, a influência do grau de corporativismo sobre o setor de 

P&G se faz notar pelo descontrole sobre os principais índices de produção e receita não 

apenas neste setor, mas na indústria como um todo. Em meio às turbulências econômicas, 

políticas e sociais que se produziram em consequência do desmembramento da URSS, e que 

foram intensificadas pela terapia de choque projetada pelo entourage do presidente, a elite 

econômica que emerge graças às suas posições estratégicas na nomenklatura soviética captura 

o poder político, que se vê dependente e impotente frente a ela. 

A tomada de posições de poder na Federação Russa que emergia procedeu de tal 

forma, de cima para baixo, uma vez que, com o colapso abrupto das principais instituições 

soviéticas, os grupos de pressão analisados não estavam articulados, levando a um domínio 

das elites mais bem posicionadas para exercer seus privilégios. Portanto, as associações 

empresariais demorariam a ser incluídas no processo político, e os sindicatos seriam tutelados, 

                                                 
190

 A situação se tornou ainda mais sensível com a aplicação de sanções contra Moscou, uma vez que estas 

afetaram a capacidade dos principais bancos e empresas energéticas russas de recorrer aos mercados de capitais 

para renovar sua dívida em divisas e comprometeram os projetos de investimentos externos e a atração de 

investimentos externos (VERCUEIL, 2015), o que é ilustrado pela retirada da ExxonMobil das joint ventures 

que desenvolvia com a Rosneft no Ártico. 
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com os oficiais incluídos na RTK, mas sem real peso, enquanto os alternativos não dispõem 

da infraestrutura e dimensão dos oficiais para exercerem real pressão política. Já a burocracia 

se via subrepresentada, enfraquecida e corrompida. 

No setor de P&G, onde está o núcleo da parte produtiva da economia russa, a fraqueza 

do Estado frente às elites empresariais levou à violência empresarial, às más práticas 

administrativas e à captura privada da receita do setor. Este arranjo, no contexto inflacionário 

e caótico dos anos 90, resultou na queda da produção de petróleo e gás e impactou no 

crescimento do país como um todo. 

Putin monta um novo regime, buscando centralizar o poder nas mãos da presidência, e 

acaba por produzir uma estrutura baseada em um corporativismo de Estado. Nesta, o 

presidente divide em categorias as elites que orbitam em torno de si, maximizando as 

interdependências hierárquicas e materiais e garantindo maior coordenação entre o interesse 

de Estado e os interesses dessas elites
191

. Nesta divisão, a categoria trabalhista apenas 

reforçou sua posição de tutela, enquanto a elite empresarial, seja privada ou estatal, apesar de 

ser limitada pelo projeto de Estado, possui maior margem de manobra para veicular seus 

interesses de forma inclusive mais ampla do que anteriormente, o que fica claro pela 

promoção por Putin de uma ampliação da elite empresarial, passando a incluir entidades 

patronais como a DR e a OPORA. Iniciativas de aumento da participação da sociedade na 

formulação de políticas públicas também demonstram a intenção do presidente de aumentar a 

eficiência e legitimidade das políticas, pela participação democrática de base. Contudo, estes 

esforços esbarram na estrutura fortemente burocratizada e do acesso privilegiado gozado 

pelos interesses ligados ao P&G. 

Neste setor, o impacto desta nova estrutura de poder corporativista foi positivo. Com o 

maior controle sobre os ativos e receitas do petróleo (e da mídia), foi possível implementar 

com sucesso uma nova política energética que obteve a maior parte de seus objetivos. A 

coordenação do setor através da nomenklatura econômica ainda foi essencial para garantir os 

interesses do Estado em termos de projeção de poder no estrangeiro próximo e na Europa, 

evitando perder sua posição de fornecedor-chave aos europeus e auxiliando na imposição de 

pressões sobre países do entorno, sobretudo sobre a Ucrânia. 
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 Nota-se que, assim como no caso brasileiro, a tentativa da montagem de um projeto de desenvolvimento não 

significou o abandono completo nem das antigas elites, nem da incorporação de alguns preceitos liberais, 

particularmente nas políticas monetária e fiscal. No caso russo, o Ministério das Finanças manteve uma 

condução ortodoxa dessas políticas, o que é apontado por especialistas do país como fatores que limitam o seu 

desenvolvimento econômico, particularmente em indústrias não-extrativas. 
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A grande deficiência da estrutura montada está na eficiência limitada e no alto grau de 

burocratização, característicos de regimes baseados no corporativismo de Estado. Assim 

como a reforma administrativa (sob resistência da recém-fortalecida burocracia) apresentou 

dificuldades no objetivo de aumento da eficiência, o gigantismo do setor de P&G e a estrutura 

tributária montada sobre ele parecem ser um empecilho, também, para este aumento. O 

domínio da economia por este setor em particular é um dado que dificilmente será alterado, 

dada a natureza da vertical do poder montada por Putin. 

No que diz respeito à “autonomia inserida”, o regime putiniano é autônomo no sentido 

de resistir a pressões societárias, mas essa autonomia não se traduz em uma burocracia 

insulada
192

, e busca se inserir nos meios empresariais, mas essa inserção é dominada por 

interesses particularistas, com uma sub-representação da comunidade empresarial ampliada e 

com fraca participação democrática de base. 
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 A reforma administrativa aumentou a qualificação da burocracia, mas sob filtros ideológicos, limitando os 

ganhos em meritocracia. 
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CONCLUSÕES 

 

No presente texto foram analisadas, a partir dos estudos de caso de Brasil e Rússia, 

as principais transformações nas estruturas de representação de interesses de cada caso ao 

longo das últimas três décadas, bem como as principais políticas aplicadas aos seus 

respectivos setores de petróleo e gás. Busquei verificar se há validade na hipótese de 

causalidade entre estruturas corporativistas e maior capacidade estatal de fomento ao 

desenvolvimento econômico e potencial geopolítico oriundo desta indústria no Brasil e na 

Rússia. Em linha com o process tracing, o apêndice XXXIII fornece uma visão geral da 

coleta de evidências das partes da hipótese apresentada na introdução. 

Analisadas as evidências, apesar de o process tracing confirmar que os governos 

mais corporativistas foram, efetivamente, os que demonstraram maior capacidade estatal para 

obtenção dos objetivos estratégicos ligados ao petróleo e gás, a hipótese foi invalidada, uma 

vez que os elementos do mecanismo que explicam a causalidade são tão frágeis e indiretos 

que a causa da maior ou menor capacidade estatal não parecem ser o corporativismo em si, 

sobretudo no caso brasileiro. No Brasil, onde as elites empresariais não orbitam 

imediatamente em torno do setor de P&G como na Rússia, o período de maior corporativismo 

parece indicar também maior capacidade estatal menos devido à participação ativa das elites 

empresariais em torno do setor, e mais pelo fato de ter-se construído uma frágil coalizão que 

permitiria ao Estado retomar o papel de coordenador seletivo da economia, o que possibilitou 

intervenções que resultaram em maior conteúdo local e investimentos em refino. Os governos 

da década de 90 e o governo Temer, menos corporativistas, apresentaram, por sua vez, menor 

capacidade estatal no setor de P&G devido ao abandono pelo Estado de um projeto ativo de 

obtenção de seus objetivos estratégicos e devido à adoção do paradigma neoliberal, sendo 

dada prioridade à redução do ativismo do Estado e à adequação da Petrobras à lógica de 

maximização de valor para o acionista. 

Mesmo obtendo resultados positivos em termos de capacidade estatal, o projeto de 

desenvolvimento iniciado por Lula mostrou-se frágil devido às suas ambiguidades internas. 

Por um lado não dispondo de capital político suficiente para abandonar por completo a 

ortodoxia monetária refletida em câmbio valorizado, taxas de juros elevadas e fortes 

superávits primários, a ambiguidade interna à própria coalizão produtivista a tornava 

insustentável. Enquanto a ação conjunta entre burguesia e Estado (além de sindicatos) 

depende da confiança e convergência de valores, o empresariado que emerge da 
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redemocratização adere aos principais postulados do Consenso de Washington, e tem seus 

interesses centrados na redução do Estado e fragilização de direitos trabalhistas. O Estado 

buscou aumentar sua inserção nas elites empresariais, mas não conseguiu ser autônomo frente 

a elas. 

No país eslavo, a “vertical do poder” impacta o setor de P&G diretamente: 

remanejando os ativos do setor para garantir o controle do Estado e levando a uma 

convergência entre a ação das empresas e a política externa russa. Como resultado, a receita 

oriunda do setor é recuperada pelo Estado, a produção aumenta e o setor passa a servir como 

mecanismo de pressão mais claro ao “estrangeiro próximo”. 

Alguns elementos foram condicionantes para que fosse possível a formação dessa 

estrutura: por um lado, o enfraquecimento dos oligarcas após a crise de 1998 e, por outro, a 

inclusão dos siloviki na elite russa, levando à formação de uma composição semelhante à que 

Mills (1956) descreveu nos EUA, com forte interação entre Executivo, empresários e a 

fundação militar. Os siloviki partindo de visões de mundo e interesses semelhantes ao do 

presidente russo, auxiliaram-no na centralização do poder (sobretudo nas regiões) e 

facilitaram a adequação das empresas que controlam ao interesse de Estado. 

Portanto, na Rússia ocorreu a formação de algo próximo de um regime burocrático-

autoritário, que maximiza a sua autonomia frente aos grupos de pressão, mas incorre em uma 

burocratização exacerbada, que cria resistências para ganhos de eficiência, necessários para 

uma competição efetiva em um cenário de globalização. Consequentemente, o país segue 

dependente das voláteis exportações e das receitas do setor de P&G, e as empresas domésticas 

encontram dificuldade na expansão de suas atividades em regiões de difícil acesso, passando a 

depender da tecnologia ocidental. 

A partir da observação, nos dois casos, das respectivas tentativas de estabelecer 

modelos de desenvolvimento alternativos ao Consenso de Washington, foi possível, ainda, 

traçar algumas conclusões secundárias: 

1- O advento de estruturas corporativistas segue sendo um recurso possível para o 

aumento da capacidade estatal, mesmo em uma conjuntura globalizada, visto que este foi um 

dos fatores que contribuíram para os resultados obtidos no caso russo, com a particularidade 

de apresentar um corporativismo de Estado. Nenhum dos casos escolhidos aproximou-se de 

maneira clara do tipo-ideal da “autonomia embutida”, de modo que não foi possível observar 

se ele seria uma alternativa corporativista para a globalização.  
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2 – Para além das restrições econômicas e materiais causadas pela globalização, a 

dimensão política segue sendo um fator preponderante na limitação da capacidade estatal. Em 

ambos os casos estudados, mesmo em momentos de claro ativismo estatal não se abriu mão 

da manutenção de políticas ortodoxas que refrearam o desenvolvimento produtivo. No caso 

brasileiro, a orientação neoliberal do empresariado inviabilizou a manutenção do pacto 

nacional de desenvolvimento. 

3 – A posição dos sindicatos como entidades de negociação em arranjos 

corporativistas foi consideravelmente abalada no processo de globalização. Fragilizados pela 

natureza dinâmica e descentralizada do paradigma produtivo atual, não conseguiram avançar 

seus interesses mesmo no Brasil, quando adentraram a cúpula burocrática e política. Nos dois 

casos observados, sua função no arranjo obtido foi o de restrição e domesticação do 

movimento trabalhista, o que não se sustentou no Brasil. 

4 – No Brasil, contribui para eventuais tendências liberalizantes do setor de P&G o 

fato de o principal objetivo estratégico do país ser a garantia do abastecimento nacional. Este 

abastecimento poderia ser realizado por empresas estrangeiras, como é defendido em 

governos de orientação liberal. Na Rússia, o setor adquire uma significação estratégica mais 

ampla, podendo ser utilizado como mecanismo de projeção de poder. Convergem, nele, os 

interesses da elite econômica (uma vez que é o setor basal da economia russa) e os interesses 

de Estado, favorecendo o surgimento de um sistema corporativista com a primazia deste setor. 

Desta forma, mesmo Yeltsin buscou fortalecer as empresas do setor, integrando-as 

verticalmente e impulsionando a formação de conglomerados industriais-financeiros. 

 5 – No Brasil, tendo-se em vista que a principal dependência do setor de P&G é o 

refino – uma vez que, mesmo quando a produção em si era maior do que o consumo, isso não 

significou o fim da dependência externa – iniciativas para aumentar a competitividade e o 

investimento externo no setor deveriam estar concentradas não na venda de refinarias da 

Petrobras (o que representaria um perigo para regiões onde a companhia é monopolista), mas 

sim em investimentos greenfield e na ampliação da capacidade de refino. 

6 – A experiência brasileira pode sinalizar algumas das dificuldades a serem 

enfrentadas pelo setor de P&G russo no futuro. Devido à concentração da produção na Sibéria 

Ocidental, não se acelerando a transição para as novas fronteiras produtivas, é de se esperar 

que as empresas do país passem pelas mesmas dificuldades financeiras impostas à Petrobras 

na última década.  
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APÊNDICE I – RELAÇÕES ESTADO/SOCIEDADE, REGIME POLÍTICO, CLASSES DIRIGENTES E 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL (1821 – 2018) 

 

      Elaborado pelo autor a partir do desdobramento de quadro similar montado por Bresser-Pereira (2007). 

    

CATEGORIA 1821 - 1930 1930 - 1985 1990 - 2003 2003 - 2016 2016 - 2018 

Estado/Sociedade Patriarcal-Dependente 
Nacional-

Desenvolvimentista 
Liberal-Dependente Neodesenvolvimentista Liberal-Dependente 

Regime Político Oligárquico Autoritário Democrático Democrático Democrático 

Classes 

Dirigentes 

Latifundiários e 

Burocracia 

Patrimonial 

Empresários e Burocracia 

Pública 

Agentes Financeiros 

e Rentistas 

Empresários, 

Sindicatos 

e Burocracia Pública 

Agentes Financeiros 

e Rentistas 

Administração Patrimonial Burocrática Gerencial 
Gerencial/ 

Híbrido 

Gerencial/ 

Híbrido 
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APÊNDICE II – SÉRIE HISTÓRICA DA TAXA DE JUROS NO BRASIL 
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APÊNDICE III – INVESTIMENTOS EXTERNOS DIRETOS (IED’S) 

 

 

 
      Fonte: World Bank. Elaboração Própria. 
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APÊNDICE IV – DIMENSÃO ANUAL DOS IED’S FRENTE AO PIB (%) 

 

 
Fonte: World Bank. Elaboração Própria. 

* Não pretendemos afirmar que os IED’s necessariamente compõem PIB, uma vez que nem todo investimento externo é utilizado para formação 

bruta de capital. O objetivo do gráfico é apenas dar uma dimensão da entrada de investimento nos dois países em relação ao resto do mundo. 
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APÊNDICE V – TAXA DE CÂMBIO NO BRASIL 

 

 
            Fonte: Ipea. 
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APÊNDICE VI – CLASSIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS MACROECONÔMICAS BRASILEIRAS 

 

  

1994 - 2002 2003 -2008 2008-2010 2011-2016 2016-2018 

FHC 
Lula antes  

da CFG 

Lula durante 

a CFG 
Dilma I Dilma II Temer 

Política  

Monetária 
HET; ORT ORT ND; ORT ND; ORT ORT ORT 

Política 

Cambial 
ORT ORT ND; ORT ND; ORT ORT ORT 

Política  

Fiscal 
ORT ORT SD; ORT SD; ORT ORT ORT 

Política  

Social 
ORT SD SD SD SD ORT 

Investimento 

Público 
ORT SD SD SD ORT ORT 

Política 

Financeira 
ORT SD SD SD ORT ORT 

Política  

Industrial 
ORT ND SD SD SD ORT 

Complementado pelo autor a partir de quadro similar elaborado por Prates, Fritz e Paula (2019). 

* ORT = Ortodoxa; ND = Novo-Desenvolvimentista; SD = Social-Desenvolvimentista; HET = Heterodoxa. 
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APÊNDICE VII – DÍVIDA PÚBLICA BRASILEIRA (% PIB) 

 

 
           Fonte: Ipea. 
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APÊNDICE VIII – ORÇAMENTO E INFLAÇÃO NA FEDERAÇÃO RUSSA (1990 – 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fonte: Bankirsha; Rosstat. 

                  *Em 1998 foi implementada uma reforma monetária que retiraria 3 casas decimais do Rublo.

Ano Receitas (tri. RU$) Déficit (superávit) em bi. RU$ Inflação Aumento da Receita (%) 

1990 0,16 8,5 -  

1991 0,3 -37,6 160% 100% 

1992 5,3 -641,9 2509% 1570% 

1993 49,7 -7943,6 840% 833% 

1994 172,4 -65494 215% 247% 

1995 437,0 -49105,2 132% 154% 

1996 558,5 -94200 22% 28% 

1997 711,6 -127900 11% 27% 

1998* 686,8 -155300 85% -3% 

1999 1,2 -44,4 37% - 

2000 2,1 137,6 20% 73% 

2001 2,7 264,3 19% 28% 

2002 3,5 97 15% 31% 

2003 4,1 173,8 12% 18% 

2004 5,4 760,2 12% 31% 

2005 8,6 1759 11% 58% 

2006 10,6 2250,6 9% 23% 

2007 13,4 1989,7 12% 26% 

2008 16,0 2012,1 13% 19% 

2009 13,6 -2448,6 9% -15% 
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APÊNDICE IX – MEMBROS DE SINDICATOS NA POPULAÇÃO OCUPADA NA RÚSSIA E OUTROS PAÍSES 

(%) 

 

País 

Porcentagem  

de membros 

de sindicato 

em 1997. 

"Você é membro(a) de um Sindicato?" 

Sim 
Já fui, não  

sou mais 
Nunca fui 

nº de  

pessoas 

RÚSSIA 55,2 31,4 37,9 30,7 921 

ALEMANHA OCIDENTAL 24 15,7 11,5 72,8 612 

ALEMANHA ORIENTAL 24,9 15,8 37,7 46,5 312 

JAPÃO 33,1 25,8 18,2 56 570 

FRANÇA 17,5 14,3 12,2 73,5 941 

REINO UNIDO 29,6 25,4 25,8 48,8 523 

Traduzido pelo autor a partir de quadro semelhante de Burova (2013).   



 

 

181 

 

APÊNDICE X – ETAPAS DA FORMAÇÃO DA ELITE ECONÔMICA 

Período Nome da Etapa 
Característica da 

Elite Econômica  

Característica do  

processo econômico 

1986-1989 
Criação da "Economia 

Komsomol" 

Destacamento da Nomenklatura 

em Grupos Experimentais de  

empresários 

Monopolização dos Setores 

mais Dinâmicos da  

Economia 

1989-1992 
Privatização do  

Governo pelo Governo 
Formação da "Classe de Autorizados" 

Privatização das Estruturas 

Financeira e Administrativa; 

Orientação ao Capital  

Financeiro 

1992-1994 

Privatização  

aberta da  

indústria 

Consolidação da Elite Econômica 

Disputa entre Bancos de 

Moscou pela Divisão 

da Indústria 

1994-1998 "Loans for Shares" Formação da Oligarquia 

Obtenção pelos Bancos de 

Moscou das Maiores Empresas 

Industriais. Formação dos 

Conglomerados Industrial-

Financeiros 

1998-2002 

Crise de 1998 e  

Desenvolvimento 

Pós-Crise 

Formação de Oligarquias Regionais Segunda onda de Holdings 

          Elaborado pelo autor a partir de quadro similar de Kristanovskaya (2002).  
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APÊNDICE XI – O IMPÉRIO DOS OLIGARCAS EM 1996 

Oligarca Banco Controlado Empresa Filiada Grupos de Mídia Mídia Eletrônica 

V. Alekperov* - - Izvestia TV-6 

R. Vyakhirev "Imperial", NRB - 
Komsomolskaya Pravda 

Trud 
NTB, ORT 

V. Gusinsky - 
Media-Most,  

Most-Development 

Sevodnya, Itogi, 

Smena, 7 Dnei 
NTB, Ekho Moskvy, ORT 

B. Berezovsky 
AutoBank, Obedinnenyi 

Bank 
Sibneft, Aeroflot 

Nezavissimaya Gazeta 

Ogonek 
TV-6, ORT 

A. Smolensky SBS-agro, Agroprombank - 

Kommersant, Novaya  

Gazeta, Natsionalnaya 

Slujba Novostei 

ORT 

M. Fridman Alfa-Bank 
Alfa-apital, Alfa-Eco, 

TNK 
- ORT 

M. Khordokovsky Menatep Rosprom, Yukos 

Moscow Times 

St Petersburg Times 

Literaturnaya Gazeta 

ORT 

V. Potanin MF, Alba-Alians 

Inteross, Norilsky Nikel, 

Sidanko, Severo-Zapadnoe 

Parakhodstvo 

Komsomolskaya Pravda 

Izvestia 
- 

                       Elaborado pelo autor a partir de tradução de quadro similar de Kristanovskaya (2002). 

*Alekperov é enquadrado pela autora como um dos oligarcas, mas seria mais correto entende-lo como parte do grupo dos diretores vermelhos, tendo fundado a    

Lukoil, uma das principais empresas de petróleo do país eslavo. 
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APÊNDICE XII - QUEDA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL NAS DÉCADAS DE 90 E 2000  

Tabela 1 (1991 = 100%) 

Setor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Extração Mineral 88,2 79 72,7 70,7 68,6 68,8 67,2 

Manufatura 81,8 69,2 50,4 47,5 42,6 43,4 40,7 

Produção de Alimentos 80 70,8 56,7 50,2 46,7 46,4 46,1 

Produção têxtil 71,9 56,7 31,2 22 17,3 17,6 16,3 

Processamento de  

madeira 
78,7 65,8 44,1 40,7 32,6 30,8 29,5 

Produção Química 79 63,8 50,6 54,7 49 50,6 47,4 

Metalurgia 82,3 68,1 56,4 57,6 54,4 56,7 53,4 

Máquinas e Equipamentos 84,4 69,7 43,6 38,1 30,8 30,9 27 

Equipamentos Elétricos 79,8 70 42,1 37,3 34,3 34,2 34,3 

Produção de Meios 

de Transporte 
85,3 75,4 50,3 45 42,8 47,7 42,2 

Indústria (média) 84 72,5 56,8 54,2 50,1 50,6 48,2 

Fonte: Kuznetsov; Simachev, 2014. Elaborado pelo autor. 

 



 

 

184 

 

Tabela 2 (1998 = 100%) 

Setor 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 

Extração Mineral 104 117,3 136,2 147,5 156,6 156,3 165 166,6 168,5 

Manufatura 112,8 127,6 142,3 169,2 202,6 172,7 205,6 216,1 217,2 

Produção de Alimentos 112,6 128,1 146,7 163,3 188 190,4 202,7 211,1 212,3 

Produção têxtil 115,3 155,2 153,2 152,3 169,5 134,3 154,5 155,6 162,3 

Processamento de  

madeira 
111,2 123,7 141,4 164,6 184 145,8 168,9 162,5 175,5 

Produção Química 127,6 147,4 155,7 172,8 192,9 171,3 206,5 215 226,6 

Metalurgia 108,5 130,9 147,4 163,9 187,9 156,7 181,3 190 190 

Máquinas e Equipamentos 113,2 127,3 138,2 166,4 235,5 160,5 197,2 202,5 195,6 

Equipamentos Elétricos 105,5 143 188,9 338,5 431,7 271 349,8 372,2 368,5 

Produção de Meios 

de Transporte 
113,8 92,7 104,6 125 141 88,9 146,5 161,6 165,1 

Indústria (média) 108,9 121,8 136,8 155,2 176,2 160,8 190 196,5 197,2 

Fonte: Kuznetsov; Simachev, 2014. Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE XIII – GREVES NA RÚSSIA (1990-2017) 

 

Dados Oficiais 

 

 

        Fonte: Rosstat; Kozina (2009b). 
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Tabelas: 

 

Dados Oficiais 

  

Ano 
nº de organizações 

nas quais ocorreram 
 greves 

nº de  
participantes 

(milhares) 

1990 260 99,5 

1991 1.755 237,7 

1992 6.273 357,6 

1993 264 120,2 

1994 514 155,3 

1995 8.856 489,4 

1996 8.278 663,9 

1997 17.007 887,3 

1998 11.162 530,8 

1999 7.285 238,4 

2000 817 30,9 

2001 291 13 

2002 80 3,9 

2003 67 5,7 

2004 5.933 195,5 

2005 2.575 84,6 

2006 8 1,2 

2007 7 2,9 

2008 4 1,9 

2009 1 0,01 

2010 - - 

2011 2 0,5 

2012 6 0,5 

2013 3 0,2 

2014 2 0,5 

2015 5 0,8 

2016 3 0,1 

2017 1 0,1 

Fonte: Rosstat; Kozina (2009). 
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CDST

Ano 

nº de 
organizações 

nas quais 
ocorreram 

 greves 

2008 93 

2009 272 

2010 205 

2011 262 

2012 285 

2013 277 

2014 293 

2015 409 

2016 419 

2017 334 

2018 200 

2019 277 

Fonte: Centro de Direitos 
Social-Trabalhistas 
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APÊNDICE XIV – MEMBROS DO “RÚSSIA UNIDA” NA ELITE REGIONAL EM 01/10/2009 

Grupos da Elite Regional 

em 01/10/2009 

Tamanho do Grupo 

(Pessoas) 

Porcentagem de membros 

do "Rússia Unida"  

Governadores 83 53,01% 

Porta-Vozes de Parlamentos 

Regionais 
83 97,3% 

Deputados de Parlamentos  

Regionais 
3891 71,83% 

Chefes de Órgãos de 

Governos Autônomos 

Locais 

689 59,8% 

Deputados de Órgãos de 

Governos Autônomos 

Locais 

12685 70,97% 

Elite Regional Total: 17431 70,58% 

Elaborado pelo autor a partir de tradução de Kristanovskaya (2010). 
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APÊNDICE XV – NOMENKLATURA ECONÔMICA 

 
                               Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE XVI - Tabela e Gráfico de Exportações Russas de Petróleo e Gás (milhões de dólares) 

 

 

Ano 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Petróleo 10232,00 10268,00 10476,00 13323,00 15906,00 14808,00 10225,00 14158,00 25272,00 

Produtos de Petróleo 4990,00 4117,00 4139,00 5025,00 7506,00 7252,00 4252,00 5448,00 10919,00 

Gás Natural 8757,00 9591,00 10591,00 12122,00 14683,00 16414,00 13432,00 11352,00 16644,00 

Outros 33893,00 41345,00 49346,00 61273,00 63687,00 61551,00 58338,00 49794,00 57685,00 

exp. Tot 57872,00 65321,00 74552,00 91743,00 101782,00 100025,00 86247,00 80752,00 110520,00 

% petróleo e gás 41% 37% 34% 33% 37% 38% 32% 38% 48% 

                    

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Petróleo 24990,00 29113,00 39679,00 59045,00 83438,00 102283,00 121503,00 161146,90 100593,10 

Produtos de Petróleo 9374,00 11253,00 14060,00 19269,00 33807,00 44672,00 52228,00 79885,50 48144,80 

Gás Natural 17770,00 15897,00 19981,00 21853,00 31671,00 43806,00 44837,00 69107,00 41971,40 

Outros 57139,00 60922,00 73765,00 100663,00 119953,00 142439,00 171823,00 213293,60 152241,70 

exp. Tot 109273,00 117185,00 147485,00 200830,00 268869,00 333200,00 390391,00 523433,00 342951,00 

% petróleo e gás 48% 48% 50% 50% 55% 57% 56% 59% 56% 

                    

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

Petróleo 135799,20 181812,30 180929,70 173668,20 153895,50 89587,73 73712,60 93377,20 
 

Produtos de Petróleo 70471,20 95709,90 103624,20 109414,30 115810,20 67454,09 46191,00 58247,40 
 

Gás Natural 47739,30 64290,10 62253,40 65971,70 54685,10 41778,66 31189,70 38693,40 
 

Outros 187823,30 231635,70 242965,70 242903,80 238159,20 194213,52 181292,70 220959,00 
 

exp. Tot 441833,00 573448,00 589773,00 591958,00 562550,00 393034,00 332386,00 411277,00 
 

% petróleo e gás 57% 60% 59% 59% 58% 51% 45% 46% 
 

Fonte: The Central Bank of the Russian Federation.  
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Fonte: The Central Bank of the Russian Federation. 
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APÊNDICE XVII – O MODELO MONISTA NA URSS 
 

O sistema de representação de interesses da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas consiste em uma das alternativas possíveis entre os modelos pluralista e 

corporativista explorados no capítulo 1. Segundo Schmitter (1984), esta alternativa 

poderia ser entendida como um sistema “monista”, ou seja, que, de maneira contrária ao 

pluralismo, parte do preceito de uma unidade representacional em torno de um único 

centro de poder, que centraliza a tomada de decisão dos níveis inferiores. Este modelo, 

portanto, pode ser definido como: 

um sistema de representação de interesses em que as unidades 

constituintes são organizadas em um número fixo de categorias 

singulares, ideologicamente selecionadas, não competitivas, 

funcionalmente diferenciadas e hierarquicamente ordenadas, criadas, 

subsidiadas e licenciadas por um único partido e com um papel 

representacional concedido dentro desse partido e vis-a-vis o Estado 

em troca da observação de certos controles na seleção de lideranças, 

articulação de demandas e mobilização de apoios (SCHMITTER, 

1984, p. 97, tradução nossa
193

). 

Nessas bases, tampouco há corporativismo no sistema soviético, uma vez que, 

partindo da hierarquia rígida que caracterizava a cadeia de comando do país em cada 

categoria da vida social (diferentes setores produtivos, questões trabalhistas, saúde, 

etc.), não havia espaço para altos níveis de organização e representação de interesses 

dentro de cada categoria, como em sistemas corporativistas. Uma vez o sistema 

pressupondo que não haveria contraste (e, portanto, luta) de classes em uma sociedade 

comunista, e havendo um controle da cúpula do partido sobre as principais instituições 

sociais, resulta que não poderia haver organização sistemática e autônoma de grupos 

societários de pressão. Desta forma, Instituições como sindicatos e empreendimentos 

perdiam suas funções tradicionais, como a defesa de interesses dos trabalhadores e a 

interação com os demais elos de uma cadeia de produção, respectivamente.  

Ainda, a primazia da seleção ideológica conduzida pelo partido único enfraquece 

na condução da tomada de decisões o seu aspecto setorial-profissional. Para os fins da 

análise proposta, três aspectos deste modelo merecem destaque: 
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 Do original: a system of interest representation in which the constituent units are organized into a fixed 

number of singular, ideologically selective, noncompetitive, functionally differentiated and hierarchically 

ordered categories, created, subsidized and licensed by a single party and granted a representational role 

within that party and vis-a-vis the state in exchange for observing certain controls on their selection of 

leaders, articulation of demands and mobilization of support. 
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Nomenklatura – Na URSS, apesar da existência de um Parlamento, o órgão que 

concentrava o poder político de facto era o Politburo, instância máxima do Partido 

Comunista. A predominância institucional deste sobre aquele era garantida através da 

nomenklatura, que consistia na relação dos cargos mais importantes, para os quais os 

candidatos eram preliminarmente recomendados pelas comissões partidárias 

(AZNABEV, 2014, p. 82). Por tal mecanismo eram definidas ainda a transferência de 

um quadro entre setores econômicos ou de uma forma de trabalho para a outra (social, 

industrial, partidário, etc.), em um período de tempo relativamente curto.  

Sindicatos - os dirigentes sindicais eram sempre do partido, assim como os 

dirigentes empresariais. O tradicional conflito entre essas duas entidades era 

desarticulado, uma vez que era pressuposta a harmonia entre todos os agentes das 

relações trabalhistas
194

 (KRIVOSHEEV, 2004). Segundo Byziukov (2020a), haviam 

três níveis de controle que eram exercidos diretamente sobre os trabalhadores: (1) o 

partidário, segundo o qual, sendo os dirigentes sindicais e os trabalhadores de elite 

membros do partido, eles eram incluídos no sistema definido nas instâncias superiores e 

a infração às regras implicava na perda de seu status e influência; (2) o Komsomol
195

, 

que controlava totalmente a juventude; e (3) o controle direto do próprio sindicato, 

realizado na base de estímulos puramente materiais não-monetários
196

. 

Produção Planificada – A produção seguia as diretrizes do planejamento 

produtivo central (principalmente através do Gosplan), favorecendo setores 

considerados estratégicos. Decisões eram tomadas de cima para baixo, dispensando o 

mecanismo de preços e, portanto, desprezando os custos. Um efeito prático deste 

sistema era a atomização dos dirigentes de empresas, visto que sua interação se tornava 

desnecessária. 

                                                 
194

 A harmonia entre todos os grupos produtivos (e mesmo sociais) está em linha, ainda, com o modelo de 

“coletivismo burocrático”, segundo o qual os papéis de cada membro produtivo e social é ranqueado e 

pré-determinado. Vale notar que os sindicatos neste sistema se encontravam nas posições mais baixas 

(KRIVOSHEEV, 2004). 
195

 A Komunisticheskyi Soyuz Molodyozhi [a União Comunista da Juventude] era uma organização 

voltada para engajar juventude soviética de modo a consolidar, nela, os valores do partido e preparar as 

futuras lideranças. Quase todos os trabalhadores haviam passado por esta instituição, ainda que nem todos 

seguissem para a categoria de trabalhadores do partido, e ela concedia um certificado de que o jovem era 

um trabalhador apto, de modo que o futuro profissional de cada trabalhador dependia de uma adequação 

às suas regras e aos seus valores (BIZYUKOV, 2020ª). 
196

 Isso porque os sindicatos ocupavam-se da distribuição de bens e serviços que podiam melhorar 

significativamente o padrão de vida dos trabalhadores, podendo ser apartamentos, eletrodomésticos, 

serviços médicos, entre outros. Havia uma fila ordenada para o recebimento desses benefícios, e a maior 

punição perpetrada pelo sindicato era a retirada do infrator dessa fila. 
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APÊNDICE XVIII – PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS DOS 10 MAIORES OPERADORES (2018) 

 

Operador Petróleo (barris) 
Porcantagem / 

Total 
  

Produção de gás natural 

 (mil m3) 

Porcantagem / 

Total 

Total 943.498.376,00 100%   39.428.130,20 100% 

            

Petrobras 878.334.599,50 93,10% 

 

38.691.708,20 98,10% 

Equinor Brasil 22.531.097,00 2,40%   39.770,60 0,10% 

Total E&P do Brasil 13.416.336,90 1,40% 

 

438.556,80 1,11% 

Shell Brasil 13.262.736,40 1,40%   125.646,20 0,32% 

Chevron Frade 6.499.624,00 0,69% 

 

83.153,40 0,21% 

PetroRio O&G 3.148.635,70 0,33%   8.529,00 0,02% 

Queiroz Galvão 2.923.404,60 0,31% 

 

19.611,50 0,05% 

Dommo Energia 2.380.859,70 0,25%   6.655,10 0,02% 

Maha Energy 586.053,70 0,06% 

 

10.936,00 0,03% 

SHB 415.028,40 0,04%   3.563,40 0,01% 

Fonte: ANP. 
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APÊNDICE XIX – OBRIGAÇÃO DE INVESTIMENTO EM P&D POR CONCESSIONÁRIO (MIL R$) 

 

  
Fonte: ANP.
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APÊNDICE XX – DEPENDÊNCIA, CONSUMO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO  
 

 
Fonte: ANP. Elaborado pelo autor.  

*A dependência é obtida a partir do cálculo (Consumo aparente - Produção)/Consumo Aparente * 100, segundo os moldes da ANP.  

**Os dados Referentes aos anos de 1991 a 1994 foram obtidos por meio de fator de conversão de barris para m³ (6,28981), uma vez que os anuários 

estatísticos da ANP não contam com dados para estes anos já em m³. 
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Fonte: ANP. Elaborado pelo autor. 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Produção de Petróleo (mil barris) 



 

 

198 

 

APÊNDICE XXI – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PETRÓLEO (BARRIS) 

 

 
Fonte: ANP. Elaboração do autor. 
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APÊNDICE XXII – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (M³) 

 

 

 
            Fonte: ANP. Elaboração do Autor. 
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APÊNDICE XXII – BÔNUS DE ASSINATURA (MI. R$) E CONTEÚDO LOCAL (%) NAS RODADAS DE 

CONCESSÃO 
 

 

 
Fonte: ANP. Elaboração do autor. 
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APÊNDICE XXIII – BÔNUS DE ASSINATURA (MI. R$) E CONTEÚDO LOCAL (%) NAS RODADAS DE 

PARTILHA 

 

 

 
Fonte: ANP. Elaboração do autor. 
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APÊNDICE XXIV – PRODUÇÃO DE DERIVADOS NO BRASIL 

 

 

          Fonte: ANP. 
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APÊNDICE XXV – DÍVIDA DA PETROBRAS 

 

 

Fonte: Petrobras 
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APÊNDICE XXVI – AS ORIGENS DO CORPORATIVISMO 

NO BRASIL (1930-1985) 

Por mais que não haja consenso na literatura especializada acerca de um caráter 

nitidamente corporativista presente na história das instituições brasileiras, a Revolução 

de 30 definitivamente surge como um divisor de águas na estruturação da representação 

de interesses entre classes e o Estado. Segue, em linha com o restante do capítulo 2, as 

particularidades de cada parte do tripé corporativista no país. 

Estado: A Revolução de 30 substitui o que Cervo (2008) definiu como 

“paradigma do Estado liberal-conservador”
197

 pelo “paradigma desenvolvimentista”. 

Este novo Estado se fazia valer a partir de uma emergente burocracia tecnicamente 

qualificada e impessoal, nos moldes weberianos, junto à qual cabia à figura carismática 

comandando o Executivo o papel de liderança transformadora do país
198

 (GOMES, 

2005a). A partir deste novo corpo não-eleito, especializado e técnico, o insulamento 

burocrático viria a ser um instrumento recorrente na estratégia desenvolvimentista, a 

exemplo de Vargas e Kubitschek, que utilizavam este mecanismo para afastar a 

dominação dos partidos políticos sobre as ações e os programas governamentais 

(CAVALCANTE, 2018). Pelo contrário, foram construídos, durante o governo Vargas, 

órgãos de estreita articulação com setores específicos da sociedade, com destaque para o 

emergente empresariado industrial, que passaria a compor a elite dirigente junto com a 

burocracia (APÊNDICE I). Para além da administração direta, centralizada, um segundo 

elemento central para a consecução projeto desenvolvimentista foi o desenvolvimento 

de uma poderosa administração indireta. Neste sentido, cabe destacar a fundação, no 

segundo governo Vargas, da Petrobras e do BNDE. Essas estatais buscavam consolidar 

as condições básicas para a montagem de uma estrutura industrial ainda não consolidada 

no país
199

. A partir da mudança de regime em 64, a burocracia se torna a principal elite 

dirigente, mantendo a burguesia como sócia menor (BRESSER-PEREIRA). 
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 Marcado pela participação na classe dirigente oligárquica de uma burocracia patrimonial, dentro da 

qual prevalece a confusão intrínseca entre o patrimônio público e privado. Trata-se de um projeto liberal 

de Estado reduzido, cuja função primordial seria a de manutenção da ordem social (BRESSER-

PEREIRA, 2007). 
198

 A transformação da burocracia seria implementada através de uma reforma institucional que 

transferiria as principais arenas de tomada de decisão do Legislativo para o Executivo e resultaria em um 

forte processo de burocratização. Pelos dados de Paiva (2009), as atividades administrativas passariam de 

186 mil em 1920 para 513 mil em 1950. 
199

 A partir delas, foi montado o sistema de “desenvolvimento associado” do Plano de Metas de Juscelino 

(VIZENTINI, 2006). Neste, visava-se o aumento contínuo da capacidade de investimento no país, 

mediante a coordenação do tripé formado pelo capital privado, tanto nacional – este como sócio menor – 

quanto estrangeiro, com a assistência do setor público. A partir de JK, os setores de energia, transporte, 

siderurgia e refino de petróleo seriam responsabilidade das estatais, as multinacionais passariam a 
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Sindicatos – Em linha com a arquitetura institucional avançada pelos precursores 

do autoritarismo como viés teórico no Brasil, como Oliveira Vianna e Azevedo Amaral, 

o Estado Novo busca levar os grupos societários a exercer participação na tomada de 

decisões enquanto entidades de consultoria submetidas à burocracia, como 

departamentos. A participação da sociedade aumentaria a partir da sua organização em 

associações profissionais e concederia maior legitimidade ao Estado. Os indivíduos, ao 

invés de agirem de maneira dispersa, seriam divididos em categorias por sindicatos, e 

seriam reunidos em uma hierarquia global e harmônica (GOMES, 2005a). No país, três 

pilares seriam desenvolvidos para efetivar o modelo corporativista na esfera trabalhista: 

(1) o papel normativo da justiça do trabalho (resolução de conflitos, permissão para 

formação de sindicatos, limitação de greves e outras ingerências sobre o movimento 

trabalhista); (2) a unicidade sindical (o objetivo era justamente evitar a ação dispersa e 

descontrolada dos trabalhadores, garantindo maior controle sobre eles); (3) o imposto 

sindical (o imposto garantiu recursos para que os sindicatos iniciassem práticas 

assistencialistas que, por um lado, aumentavam sua dependência do Estado e, por outro, 

aumentavam a adesão dos trabalhadores). 

Empresários – O modelo do corporativismo brasileiro apresentou um caráter 

mais claramente bipartite, com empresários e burocracia compondo a elite dirigente, 

enquanto a relação com os trabalhadores era mais caracterizada pela tutela. A partir da 

determinação do Estado para a formação de associações oficiais, foram criadas as 

federações de industriais do Estado de São Paulo (FIESP) e do Rio de Janeiro (FIRJ). 

Dois anos mais tarde, seria formada a ConFederação Industrial do Brasil (que 

posteriormente se tornaria a ConFederação Nacional da Indústria – CNI), congregando 

FIESP, FIRJ e outras federações. o empresariado passou a operar um sistema dual: a 

partir da adesão às entidades oficiais, aos empresários seria proporcionado um amplo 

espaço de influência para os empresários, seja nas instituições consultivas (os conselhos 

técnicos), seja nas autarquias administrativas, os institutos. Contudo, esta adesão era 

realizada sem abdicar de associações paralelas, privadas que atuariam com maior 

liberdade (LEOPOLDI, 2016; GOMES, 2005a). O regime militar limitou o espaço de 

influência da burguesia, mas a natureza do sistema de representação de interesses se 

manteve inalterado. 

                                                                                                                                               
dominar a produção industrial, especialmente em setores mais dinâmicos da indústria de transformação, e 

ao capital privado nacional caberia o papel de fornecedor de insumos e componentes (LACERDA et al., 

2010). 
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APÊNDICE XXVII – PROJETOS DA “DIPLOMACIA DE DUTOS” 

 

Gasodutos 

Nome 
Capacidade  

(bcm/yr) 

Expansão  

(bcm/yr) 
Ano (status) Países 

SGC (Southern Gas Corridor) 

SCP (South Caucasus 

Pipeline) 
7,4 23,4 - 31* 2006 

Azerbaijão 

 Geórgia 

TANAP 

16  

(6-TUR; 10-

UE) 

24 (2023) 

-  

31 

(2026)** 

2018 Turquia 

TAP 10 20 2020 

Grécia 

Albânia 

Itália 

TCP (Transcaspian Pipeline) - - 
em 

planejamento 

Turcomenistão  

Azerbaijão 

Outros Gasodutos para Europa 

NABUCCO (Cancelado) 

South Stream (Cancelado) 63 - 
2007  

(anunciado) 

Rússia 

Bulgária 

Sérbia 

outros 

Yamal-Europa 32.9 - 

1994 –  

pronto em 

1999 

Rússia 

Bielo-Rússia 

Polônia 

 Alemanha 

Brotherhood 28 100 

1981 –  

(pronto em 

1983) 

Ucrânia 

Chéquia 

Eslováquia 

Austria 

Rússia 

Turkish Stream 31,5 - 

2014 –  

(Pronto em 

2020) 

Rússia 

Turquia 

Nord Stream 55 - 2011 
Rússia 

Alemanha 

Nord Stream 2 55 - 

2017  

(acordos de 

financiamento) 

Rússia 

Alemanha 
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Gasodutos para a China 

Power of Siberia 38 - 
2014  

(acordo) 

Rússia 

China 

Central Asia-China gas pipeline 40 - 2007  

Turcomenistão 

Uzbequistão, 

 Cazaquistão 

China 

Outros Gasodutos 

IP (Irã-Paquistão) 7,6 10 2010 
Irã 

Paquistão 

Central Asia-Center (CAC) 50 80 

1969  

ampliado em 

2009 

Turcomenistão 

Cazaquistão 

Rússia 

Blue Stream 10 - 2002 
Rússia 

Turquia 

Dzuarikau- 

Tsinval 
0,3 - 2010 

Rússia 

Ossétia do Sul 

          

Oleodutos 

Nome 
Capacidade  

(ton/yr) 

Expansão  

(bcm/yr) 

Ano  

(status) 
Países 

BTC (Baku-Tiblisi-Ceyhan) 59,8 mi - 2006 

Azerbaijão 

Geórgia 

Turquia 

Cazaquistão-China 10 mi - 2006 
Cazaquistão 

China 

Central Pipeline Consortium (CPC) 43 mi - 2001 
Russia 

Cazaquistão 

ESPO 58 mi - 

2006  

(início da 

construção)  

Rússia 

Fonte: BP; Hydrocarbons Technology; Gazprom; Neftegaz; TANAP; Trans Adrialic Pipeline; le 

figaro; Ögütçü (2006); Dellecker (2008). Energy base. 

* Uma expansão do SCP foi realizada e começou a operar em junho de 2018. Espera-se que 

alcance 23,4 bcm/yr. Se necessário, uma nova expansão pode ser 

realizada, e a capacidade da rota pode alcançar 31 bcm/yr. 

**A capacidade planejada atual do TANAP é de 16 bcm, mas a capacidade para o ano de 2023 

sobe para 24 bcm, e, em 2026, para 31 bcm. 
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APÊNDICE XXVIII – PRODUÇÃO E CONSUMO DE PETRÓLEO, GÁS E PRODUTOS DE PETRÓLEO NA 

RÚSSIA 

 

                                                Petróleo                                                                                              Gás 

    
       Fonte: Enerdata. Elaborado pelo autor.                                                Fonte: Enerdata. Elaborado pelo autor. 
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Derivados 

 

                               Fonte: Enerdata. Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE XXIX – COMPOSIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES RUSSAS (1992-2017) 

 

Ano 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Petróleo 10232,00 10268,00 10476,00 13323,00 15906,00 14808,00 10225,00 14158,00 25272,00 

Produtos de Petróleo 4990,00 4117,00 4139,00 5025,00 7506,00 7252,00 4252,00 5448,00 10919,00 

Gás Natural 8757,00 9591,00 10591,00 12122,00 14683,00 16414,00 13432,00 11352,00 16644,00 

Outros 33893,00 41345,00 49346,00 61273,00 63687,00 61551,00 58338,00 49794,00 57685,00 

exp. Tot 57872,00 65321,00 74552,00 91743,00 101782,00 100025,00 86247,00 80752,00 110520,00 

% petróleo e gás 41% 37% 34% 33% 37% 38% 32% 38% 48% 

                    

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Petróleo 24990,00 29113,00 39679,00 59045,00 83438,00 102283,00 121503,00 161146,90 100593,10 

Produtos de Petróleo 9374,00 11253,00 14060,00 19269,00 33807,00 44672,00 52228,00 79885,50 48144,80 

Gás Natural 17770,00 15897,00 19981,00 21853,00 31671,00 43806,00 44837,00 69107,00 41971,40 

Outros 57139,00 60922,00 73765,00 100663,00 119953,00 142439,00 171823,00 213293,60 152241,70 

exp. Tot 109273,00 117185,00 147485,00 200830,00 268869,00 333200,00 390391,00 523433,00 342951,00 

% petróleo e gás 48% 48% 50% 50% 55% 57% 56% 59% 56% 

                    

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

Petróleo 135799,20 181812,30 180929,70 173668,20 153895,50 89587,73 73712,60 93377,20 
 

Produtos de Petróleo 70471,20 95709,90 103624,20 109414,30 115810,20 67454,09 46191,00 58247,40 
 

Gás Natural 47739,30 64290,10 62253,40 65971,70 54685,10 41778,66 31189,70 38693,40 
 

Outros 187823,30 231635,70 242965,70 242903,80 238159,20 194213,52 181292,70 220959,00 
 

exp. Tot 441833,00 573448,00 589773,00 591958,00 562550,00 393034,00 332386,00 411277,00 
 

% petróleo e gás 57% 60% 59% 59% 58% 51% 45% 46% 
 

Fonte: Banco Central da Federação Russa. Elaboração do autor. 
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APÊNDICE XXX – RECEITAS DO ORÇAMENTO RUSSO POR SETOR 

 

 
                 Fonte: Ministério das Finanças (RUS). Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE XXXI – INTENSIDADE ENERGÉTICA DA FEDERAÇÃO RUSSA 

 

 
                                                Fonte: Primeiro gráfico: World Bank; Enerdata, elaboração do autor. Segundo gráfico: COSTA (2014). 
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APÊNDICE XXXII – IMPORTAÇÕES EUROPÉIAS DE HIDROCARBONETOS POR ORIGEM 

 

 
           Fonte: Eurostat Database. Elaborado pelo autor. 
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      Fonte: Eurostat Database. Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE XXXIII – TESTES APLICADOS AO PROCESS 

TRACING 

Os Governos Brasileiros da Década de 90 Não Foram Corporativistas 

 
Alta incidência de greves (SW);   o pluralismo do “novo sindicalismo” (SW);   pulverização dos sindicatos e 

descentralização de acordos (SW);   crescimento das centrais sindicais e presença no CODEFAT (SW – falha); 

abandono da política industrial (SW);   avanço das privatizações e do programa nacional de desestatização (SW); 

Reforma Gerencial (SW);   Desativação das arenas de interação com grupos de interesse (H);   priorização a 

IED’s (SW); fortalecimento do lobismo (SW); fragmentação do empresariado (SW). 

 

Os Governos Yeltsin Não Foram Corporativistas (1991-1999) 

 
Predominância da FNPR (SW – falha);   Terapia de choque (SW);   fragmentação do empresariado (SW);   

fragmentação no Legislativo (SW);   comissão tripartite (SW – falha);   movimento grevista não-oficial (SW);   

Dependência e fraqueza do governo frente aos oligarcas (SW);   política industrial limitada (SW);   “pontos de 

crescimento” e conglomerados industriais-financeiros (SW – falha). 

Os Governos Lula e Dilma Foram Corporativistas (2003 - 2015) 

 
Reativação da política industrial (SW);   ampliação das arenas de interação, tanto com trabalhadores quanto com 

empresários (H);   promoção das “campeãs nacionais” (SW);     concentração do movimento sindical em torno 

das centrais (SW); “pluralismo de cúpula” entre as centrais (SW – falha);    adesão das centrais ao imposto 

sindical (SW); baixo número de greves (SW);    fragmentação do empresariado (SW – falha);    políticas 

monetária e fiscal ortodoxas (SW – falha);    ambiguidades na “frente ampla” (SW – falha);    política de 

conteúdo local (SW); apoio logístico fornecido pelo BNDES (SW). 

O Governo Temer Não Foi Corporativista (2015-2018) 

 
Políticas econômicas ortodoxas (SW);   abandono da política industrial (SW);    restrição legal dos gastos 

governamentais (SW);    reforma trabalhista e fim do imposto sindical (SW);    apoio da classe industrial (SW – 

falha);   políticas de preço, ociosidade de refinarias e desinvestimento no setor de P&G (SW). 

Os Governos Putin-Medvedev Foram Corporativistas (2000 - ?) 

 
Construção de novas arenas de interação com os empresários – na RSPP, DR, OPORA e ASI (H);    restrição ao 

movimento grevista (SW);   baixa incidência de greves (SW)   aproximação com a FNPR e fortalecimento desta 

(SW);   centralização do Legislativo (SW);   restrição às regiões (SW);   fortalecimento de “campeãs nacionais” 

(SW);   convergência entre diplomacia e ação das empresas de P&G (SW);   presença do Politburo de Putin nas 

entidades de classe e nas principais empresas (SW). 

Os Governos Corporativistas Apresentaram Maior Capacidade Estatal Ligada ao Setor de P&G 

 
Aumento da produtividade da Petrobras após a Lei do Petróleo (SW – falha);   conteúdo local fraco até 2002 

(SW);   redução da dependência durante o governo FHC (SW – falha);   fraca participação estrangeira nas 

rodadas de concessão (SW);   aumento do refino nos governos Lula-Dilma (SW);   aumento do conteúdo local 

(SW);   aumento da importação de derivados (SW – falha);   aumento do endividamento da Petrobras (SW – 

falha);   redução da dependência externa nos governos Lula-Dlma (SW); Redução do refino com Temer (SW);   

queda da receita na Rússia nos anos 90 (SW);   queda da produção de hidrocarbonetos (SW);   aumento das 

importações europeias do petróleo russo nos anos 90 (SW – falha);   aumento da receita na Rússia nos anos 2000 

(SW);   aumento da produção de hidrocarbonetos nos anos 2000 (SW);   redução da dependência em relação à 

Ucrânia e aumento do fornecimento para a China (SW);   redução da dependência europeia do gás russo (SW – 

falha);     aumento da dependência da economia russa sobre o setor de P&G (SW – falha). 

 

Legenda: Straw in the Wind (SW); Hoop (H); Smoking Gun (SG); Doubly-Decisive (DD). 

Quando a evidência observada for de encontro com a etapa da hipótese, enfraquecendo-a, será 

adicionado o termo “falha”. 
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ANEXO I – PREÇO DO BARRIL DE WTI, 1980-2020 (U$) 

 

                         Fonte: Macrotrends. 
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ANEXO II – INVESTIMENTO PÚBLICO NO BRASIL (% PIB) 

 

                          Fonte: FGV/IBRE      
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ANEXO III – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE GREVES NO BRASIL 
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ANEXO IV – EVOLUÇÃO DA PAUTA EXPORTADORA BRASILEIRA 

 

 

              Fonte: Banco Central (2019). 

              * Principais parceiros: União Europeia, Estados Unidos, Argentina e Venezuela. 
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ANEXO V – SALDO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS – BRASIL 

 

 
                              Fonte: Prates, Fritz e Paula (2019). 
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ANEXO VI – PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NO VALOR AGREGADO (%) 

 

 

 
                        Fonte: PRATES; FRITZ; PAULA (2019). 
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ANEXO VII – ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESARIO INDUSTRIAL – BRASIL 

 

 
                             Fonte: Perrin (2018). 
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ANEXO VIII – CRESCIMENTO ANUAL DO PIB NA RÚSSIA (%) 

 

                       Fonte: World Bank 
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ANEXO IX – POLITBURO 2.0 

 
                                      Fonte: Minchenko; Petrov, 201-?. 
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ANEXO X – INTERNACIONALIZAÇÃO DA PETROBRAS 

Fonte: Ribeiro (2007). 
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ANEXO XI – CAPACIDADE DE REFINO NO BRASIL (MILHARES DE BARRIS/DIA), 1965-2017 

 

                                Fonte: Mendes et. al., 2018. 
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ANEXO XII – PREÇO DO PRODUTOR DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL NO BRASIL E COTAÇÃO 

INTERNACIONAL (US GULF- R$/LITRO), 2002-2018 

 

                 Fonte: Mendes et. al., 2018. 
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ANEXO XIII – FATOR DE UTILIZAÇÃO DO PARQUE DE REFINO BRASILEIRO 

 
Fonte: Gonçalves; Mercedes; Santi, 2019. 
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ANEXO XIV – SUPRIMENTO LOCAL EM SISTEMAS OFF-SHORE DA PETROBRAS (1995-1999) 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Teixeira; Guerra, 2003. 



 

 

232 

 

ANEXO XV – INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO ACUMULADO NA DÉCADA NO SETOR DE 

EXTRAÇÃO DE P&G A PARTIR DE 2009 (MILHÕES DE U$) 

 

 
                  Fonte: IBP. 
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ANEXO XVI – PRODUÇÃO DE PETRÓLEO PRÉ-SAL X PÓS-SAL 

 

 

 

 
       Fonte: PPSA. 
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ANEXO XVII – CADEIAS PRODUTIVAS E LOCALIZAÇÃO DAS REFINARIAS BRASILEIRAS 

 

 

 
           Fonte: Mendes et. al., 2018. 
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ANEXO XVIII – GASTOS DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE P&G EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

 

 
                                   Fonte: Silkin (2014). Tradução do autor. 
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ANEXO XIX - PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E PERFURAÇÕES EXPLORATÓRIAS PROFUNDAS DE 

PETRÓLEO E GÁS (KM) 

 

 
                     Fonte: Katona (2017). 
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ANEXO XX – PREÇOS DOMÉSTICOS X PREÇOS DE EXPORTAÇÃO DO GÁS RUSSO 

 

 


