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I - INTRODUÇÃO

Esse é um estudo sobre a câmara setorial da indústria automobilística

brasileira, que nasceu no limiar de um desastre em dezembro de 1991.

Na época, as grandes empresas do setor automotivo, subitamente
desamparado

pela

abertura

da

economia

e

fustigado

pela

recessão,

desempregavam, desinvestiam e especulavam sobre a oportunidade de sua

permanência em nosso país.
Na contra-mão desses dilemas, os automóveis japoneses exibiam-se pelo

mundo afora, provocando dolorosas hemorragias nas gigantescas corporações
americanas e européias.

Era o terceiro grande ato da história da indústria nos últimos cem anos.

No início, os engenheiros europeus inventaram o automóvel no século XIX.

Depois, a Ford e a General Motors conquistaram o mundo, espalhando seus
veículos, tecnologia e seu modo de produzir para todo o planeta. Henry Ford
construiu a linha de montagem, reordenando as técnicas de produção,
simplificando as tarefas no châo-de-fábrica. A produção em escala reduziu

brutalmente os custos para a produção de standard automobiles. Na General
Motors, Alfred Sloan reorganizou o gerenciamento e construiu uma estrutura

múltipla destinada à produção de modelos diversificados.

Esse sistema produtivo possibilitou aos Estados Unidos uma enorme
vantagem competitiva. Suas plantas povoaram rapidamente terras americanas e
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ganharam o mundo: em 1929, a GM instalava-se em 16 países e a Ford em 21.
Seu domínio foi praticamente absoluto até os anos 50 e 60, quando os fabricantes

europeus, principalmente a Volkswagen, Renault e Fiat, alcançaram os padrões

americanos.

Ao mesmo tempo, uma produção cuidadosamente especializada

conseguia penetrar em nichos de mercado com novidades eficientes no circuito

dos pequenos veículos e carros de luxo produzidos pela BMW, Volvo e Daimler-

Benz. A produção em massa vivia um segundo momento nos anos 60 a partir do
relativo sucesso dos produtores europeus, que demarcaram seu território em um
cenário internacional que persistia dominado pelos Estados Unidos.
Esse império, com pequenas flutuações, permanecería incólume até a

década de 70.
Quando o mundo ainda não havia acordado com o sol nascente, a Toyota e
a Nissan já igualavam os fabricantes americanos em eficácia, em que pese o

ainda baixo volume da produção. No final dos 60, a produtividade duplicou e as
vendas japonesas viveram forte expansão.

Ao saltar de um patamar de 32 mil veículos em 1950 para a produção de
mais de 12 milhões por ano em meados dos 80, as montadoras japonesas
destacavam-se como personagens de uma das mais bem sucedidas histórias da

indústria, do comércio e do desenvolvimento tecnológico do mundo moderno.
Não se tratava apenas de uma apropriação ou da extensão de técnicas

americanas. O Japão passou a desafiar o domínio americano e europeu nos anos
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70 a partir do desenvolvimento singular e revolucionário de novos métodos e
técnicas para a produção de automóveis.

O just-in-time, a zero defects policy e os círculos de qualidade da Toyota, os

robôs da Nissan e a eficiência da Honda demonstrada na conquista do mercado
americano catalizaram o boom japonês que atingiu a exportação anual de quatro

milhões de veículos em meados da década de 80. Ainda nesses anos, o Japão
tomaria dos Estados Unidos o cetro de maior produtor de autoveículos do mundo,
com uma produção anual superior a 13 milhões de unidades.

Detroit habituara-se ao ambiente do pós-guerra, quando definia as
tendências da indústria e do mercado. Com o Japão, a Alemanha e a Itália

destruídos, a França e a Inglaterra exauridas, o mundo parecia não ameaçar suas

posições. Os Old Lyons, os homens que comandavam a General Motors, a Ford e

a Chrysler, não haviam sido preparados para a realização do sonho japonês.
Muito menos para um pesadelo americano.

O avanço das montadoras japonesas rapidamente começava a desenhar os

contornos de uma nova ordem industrial, enquanto que a reação das corporações

eram restritas, lentas e, quase sempre, ineficientes.
A ocupação oriental foi fulminante, correspondendo às exigências deste final

de século. Em 1958, quando o Brasil ensaiava seus primeiros passos na
produção de autoveículos, os japoneses já tentavam, embora sem sucesso,

exportar para os Estados Unidos. Na época, o desdém americano serviu de

4

estímulo para Taiichi Ohno tecer pacientemente os fundamentos da lean

production, que acabaria por projetar Toyota City intemacionalmenteí1 X
Em novembro de 1982, a Honda Motor Company instalava sua primeira
fábrica de automóveis nos Estados Unidos, em Marysville, Ohio. Em 1984, a
Toyota passava a produzir em Fremont, Califórnia, em joint venture com a

General Motors.
Os japoneses fabricavam seus veículos nos Estados Unidos, com máquinas

e trabalhadores americanos, desmontando os principais argumentos de Detroit
que atribuíam às especificidades orientais, impraticáveis no Ocidente, o superior

desempenho de suas montadoras.
Nos anos 80, oito plantas americanas foram fechadas nos Estados Unidos.

No mesmo período, os japoneses abriram oito plantas nos Estados Unidos, o que

levou Lee lacocca, chairman da Chrysler, a reconhecer que "não era preciso ser

cientista espacial para descobrir a relação entre os dois movimentos"(2). É certo

que várias dessas fábricas iniciaram suas atividades associadas a companhias
americanas, mas era impossível esconder que todas eram administradas,
gerenciadas e comandadas por japoneses.
O impacto desse deslocamento estratégico mundial sobre terras brasileiras

parecia amortecido pela relativa estabilidade das empresas aqui instaladas. Ainda

(1) - Um dos principais personagens da história dos novos métodos japoneses no pós-Guerra foi
um americano de nome William Deming, PhD por Yale e especialista em amostras estatísticas.
Convidado para ensinar controle de qualidade aos engenheiros japoneses, Deming, juntamente
com outros pesquisadores americanos, estimularia decisivamente a configuração dos estilos
Toyota e Nissan.
(2) - Apud Paul Ingrassia e Joseph B. White, Comeback - The Fali and Rise of the American

Automobile \ndustry, Simon & Schuster, Nova York, 1994, p.25.
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que os anos 80 tenham registrado estagnação e recuo da indústria nacional, a

oferta de veículos mais sofisticados e as exportações subsidiadas mantiveram a
tensão na indústria em níveis apenas preocupantes. As montadoras brasileiras,

apesar de léguas distante da best practice, continuavam bebendo das águas da
proteção estatal, como se fossem revigorantes. Ledo engano.

No final dos anos 80, São Bernardo do Campo desequilibrava-se com

Detroit, cujos alicerces trincados seriam abertamente expostos com a divulgação
de perdas equivalentes a US 7,5 bilhões em 1991.
Comparadas as duas cidades, as dessemelhanças geográficas, econômicas

e, principalmente, sociais acusavam nítidas desvantagens para a menina dos
olhos da indústria brasileira: no Brasil de quem trabalha, ou de quem não

consegue trabalhar, a angústia era maior.
Mesmo contando com um suporte social mais encorpado, Detroit não

conseguia esconder sua desolação, apresentando-se como um espelho nada
promissor para São Bernardo. Diretamente atingida, a população do ABC

assustava-se com a retração produtiva, com as demissões constantes e a

sistemática queda do poder aquisitivo no setor automobilístico.
Em 1990 e 1991, atormentadas pelas indefinições de suas matrizes, as
filiais brasileiras exibiam pela primeira vez um desempenho negativo diante da

quebra das grades protecionistas, da extinção dos subsídios e da abertura da

economia.
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Paradoxalmente,

as denominadas orientações neo-liberais de Collor

atingiam a espinha dorsal dos símbolos maiores do grande capital internacional

instalado no país. Mais uma vez, o Brasil parecia inovar em seus despropósitos.
Porém, anos depois, no final de 1994, o setor automotivo brasileiro batia

todos os recordes de produção, produtividade e de vendas, saltava da 13a.
posição que ocupara no ranking internacional e credenciava-se agora como o
nono produtor mundial de autoveículos.

A produção

brasileira

havia

mudado.

As

alterações

na

economia

internacional ecoavam nas plantas brasileiras, sacudindo a poeira produzida pela

tutela estatal. Os trabalhadores e seus sindicatos repensavam sua política. A

principal central sindical, a CUT, retraía seu discurso ideológico e buscava um
"sindicalismo de compromisso", como gostava de sugerir seu presidente, Vicente

Paulo da Silva. E as empresas do setor faturavam como nunca.
Os lucros, na verdade, eram apenas uma parte da história. Enquanto as
grandes corporações americanas recuperavam seu território e as empresas

japonesas desaceleravam sua produção, no Brasil, uma câmara setorial da
indústria automobilística trabalhava, ainda que com dificuldades. Era uma
novidade política e institucional, que não fazia só planos, mas implementava suas
decisões.

Vicentinho, que havia acompanhado de corpo e alma o declínio da indústria
como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, consolidara sua

liderança como um dos principais personagens que estavam conduzindo o
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sindicalismo da CUT por novos caminhos. A começar pela proposta e pela
participação do Sindicato de São Bemardo na câmara automotiva.

Reunindo agências estatais, sindicatos de trabalhadores e empresários, a
câmara não evitaria a marca do descrédito em seu nascimento. Não era para
menos.
Poucos acreditariam que um governo como o de Fernando Collor de Mello,

que havia vencido Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 1989,
conseguiría promover o entendimento entre o Sindicato dos Metalúrgicos de São

Bernardo, tido e havido pelo empresariado como o enfant terrible do movimento
sindical, e as mais poderosas multinacionais do segmento automotivo.

Pois conseguiu.
O diálogo institucionalizado recebeu o nome de câmara setorial da indústria

automobilística premida pela necessidade de superar a crise do setor. Seu

batismo deu-se em meio a um intenso fogo cerrado de críticas, em março de
1992, quando possibilitou a assinatura do primeiro acordo automotivo. E a sua

maioridade seria alcançada em fevereiro de 1993, com a assinatura do segundo
acordo.

Não foram poucos os que atribuíram à câmara as mesmas características do

velho corporativismo brasileiro. Muitos viram em seus contornos não mais do que
a reedição de velhas armadilhas capitalistas, voltadas para a captura do

sindicalismo combativo. Outros detectaram fortes traços de paternalismo estatal,
incompatível com os tempos modernos.
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Como toda solução de compromisso, a câmara era alvo de críticas opostas,

aparentemente con

iditórias Bobbio já alertara para a natureza dessa dupla-

crítica, descrevendo-a delicadamente:
"Se de dois indivíduos que de longe observam uma figura, um diz
que ela é um homem e o outro que é um cavalo, antes de

conjecturar que ambos não sabem distinguir um homem de um

cavalo, é lícito pensar que tenham visto um centauro - e então seria
possível sustentar que se equivocaram ambos, pois os centauros
não existem"(3).

Ao trabalharmos

com

as

noções

de

neo-corporatismo

procuramos

exatamente apreender as especificidades dessa formação institucional recente
denominada câmara automotiva, que conseguiu fundir - ainda que parcialmente democracia com eficácia econômica.
É certo que não se pode creditar à câmara todos os méritos pela retomada

da indústria automobilística. Mas, sem dúvida alguma, qualquer avaliação
minimamente criteriosa torna-se suspeita se forem subestimadas suas decisões.

Nosso estudo procura refazer a trajetória da câmara, do seu nascimento no

governo Collor até o final do governo Itamar Franco, com a posse de Fernando

Henrique Cardoso. São três anos de intensas discussões, zig-zags, decisões bem
sucedidas e outras nem tanto.

Ainda que se faça de seu desempenho uma avaliação positiva, queremos
esmiuçar as razões do todo e das partes que impulsionaram e dificultaram o seu

(3) - Norberto Bobbio, O Futuro da Democracia, Paz e Terra, Sâo Paulo, 1984, p. 119.
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desenvolvimento. Do impulso inicial, no início de 1992, passando pelo seu
período mais virtuoso, em 1993, a câmara viu suas energias dissiparem-se

exatamente nos momentos em que mais podería - e precisava - avançar.
Toda vez que os horizontes se estreitaram, a câmara esvaiu-se, atualizando
um dos mais graves dilemas da elite brasileira: a dificuldade do pensamento
estratégico. Lamentavelmente, o imediato continua exercendo grande fascínio
sobre governo, trabalhadores e empresários brasileiros.

Mesmo assim a câmara foi mais do que um esboço de compromisso, ou um
registro de intenções. A realidade da indústria automobilística não seria a mesma

sem a experiência da câmara. Mais do que isso, a vida no interior das fábricas
seria diferente.

Portas

e janelas

se

abriram,

mapas foram

traçados,

relações

e

comportamentos foram alterados deixando claro que existem condições plenas de
se definir e implementar políticas industriais e novas relações de trabalho a partir
de padrões democráticos de relacionamento entre Estado, Capital e Trabalho no

Brasil.

1. Os Contornos deste Trabalho
No final de 1991, uma nova dinâmica de relacionamento entre o Estado,
sindicatos de trabalhadores e entidades da indústria automobilística brasileira

começou a se manifestar com sucesso a partir da constituição consensual de um

espaço de negociação tripartite, denominado câmara do setor automotivo.
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As câmaras setoriaisC4) haviam surgido como uma tentativa de administrar a

saída do congelamento do Plano Collor II e, aos poucos, foram sendo dotadas de

um conteúdo mais abrangente, de elaboração da política industrial.
No entanto, ainda que esse novo perfil tenha começado a ser desenvolvido

desde meados de 1991, foi somente com a participação na câmara automotiva do
Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, que as câmaras
ganharam seus contornos e importância atuais.
A configuração tripartite da câmara do setor automobilístico, ao envolver o

símbolo do sindicalismo cutista, abriu uma perspectiva nova de relacionamento
entre Estado, Capital e Trabalho, com forte impacto no interior dos sindicatos e no

meio empresarial. A câmara assim formada assumiría o compromisso de procurar
reverter a tendência declinante da produção e das vendas da indústria

automobilística e recuperar a competitividade do setor.
Esse movimento, ainda que permeado por tensões e antagonismos, atingiu
um razoável grau de eficácia econômica e política e impulsionou, de modo

decisivo, a recuperação da indústria, imersa em profunda crise desde a
reorientação da política industrial e a abertura comercial promovida pelo governo

Collorí5).

C) - Com essa denominação, as câmaras ressurgiram em 1991, na sequência dos Grupos
Executivos de Política Setorial, os GEPS, originalmente concebidos como pontos de apoio para a
Política Industrial e de Comércio Exterior (PICE), definida em suas diretrizes gerais em 26 de
junho de 1990.
(®) - A Política Industrial e de Comércio Exterior (PICE) propunha-se a buscar a modernização e a
reestruturação da indústria, mediante a sua exposição à concorrência internacional, o
fortalecimento do comércio exterior, o fim das barreiras não-tarifárias e das restrições aos
investimentos estrangeiros, a desregulamentação da economia, o apoio à capacitação tecnológica
e a privatização das empresas estatais.
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A busca do consenso no interior da câmara e, particularmente, a celebração

de dois amplos acordos, sinalizavam alterações de qualidade no comportamento
de empresários, trabalhadores e das agências estatais envolvidas. Não se tratava

de mais uma comissão ad hoc, muito menos de um pacto social de "unidade das

forças vivas da Nação", como era hábito se anunciar em tempos difíceis. Mas de

uma negociação intermediária, que se desenvolvia no interior de uma estrutura
legalmente constituída e que se definia pela busca de uma política setorial de

curto, médio e longo prazo. A ausência de voto na câmara estimulou a decisão
consensual. E a relativa transparência das negociações permitiram o livre acesso

da imprensa, com repercussões em toda a sociedade.
O objetivo deste trabalho é o de analisar a emergência, o perfil e a atuação

desses novos arranjos institucionais no Brasil, em especial da câmara do setor

automotivo, o que deverá ser feito a partir de quatro preocupações básicas:

(i) a primeira diz respeito à localização da câmara automotiva - e dos
acordos que ela produziu - no interior da política econômica desenvolvida no país;
(ii) a segunda refere-se ao seu papel na definição, elaboração e

implementação de uma nova política industrial;
(iii) a terceira envolve a discussão sobre o surgimento de novas relações de
trabalho;

(iv) a última conduz à captura das tensões e dos conflitos que suas decisões
geraram no meio sindical, empresarial e estatal.
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2, A Polêmica
Foi somente a partir dos avanços da câmara automotiva e, principalmente,

dos acordos setoriais firmados, que as câmaras começaram a adquirir maior
consistênciaí6). E, exatamente por isso, passaram a ser objeto de intensa
polêmica.

Um analista econômico do maior jornal do país não deixava margem a

dúvidas ao falar sobre o segundo acordo automotivo: "No plano trabalhista, talvez
seja o mais importante acordo da história (...) É acordo de japonês visando criar o
chamado ambiente competitivo na economia (...) No plano político, nenhum outro

acordo avançou tâo profundamente no conceito de pacto sociaCÍ7).
Essas considerações

que na

época

expressavam

um

pensamento

dominante nos meios empresariais do setor, contrastavam nitidamente com as

defendidas um pouco antes por Franco, para quem "o acordo automobilístico (o
primeiro) nada mais foi do que uma operação para reduzir a carga tributária que

incide sobre automóveis, um velho pleito desta e de outras indústrias. Tudo o
mais parece puro teatro"(8). Esse posicionamento adquiriu um peso suplementar à
medida em que Franco passou a integrar o primeiro escalão da equipe econômica

então coordenada por Fernando Henrique Cardoso.

^) - O último relatório do MICT registrou o funcionamento de 25 câmaras, sendo que, destas,
cinco já haviam celebrado acordos: Automotiva (1992-1993), Naval (1993), Brinquedos (19921993), Cosméticos (1992-1993) e Tratores e Máquinas (1993); ‘Câmaras Setoriais - Avaliação
Estratégica*, MICT, SPI, Brasília, dezembro de 1993.
(7) - Luís Nassif, "Um Acordo Japonês", in Folha de S.Paulo, 08.02.1993, p.3..
C) - Gustavo H.B. Franco. "O modelo concentrador", in Folha de S.Paulo, 12.12.1992, p. 6..
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Para Franco, a lógica do acordo, baseada na renúncia fiscal, exigia que o

poder público subsidiasse uma mercadoria de luxo (o automóvel), defendesse os

lucros das multinacionais e os empregos dos maiores e mais poderosos
sindicatos do país. Com isso, "o déficit público seria elevado, a renda ainda mais

concentrada" às custas, na verdade, de uma "tributação sobre os trabalhadores
desorganizados, pois são estes que pagam a conta"<9).

Ainda que estimulado por motivações políticas distintas, e debatendo no
meio acadêmico, Boito caminhou no mesmo sentido de Franco ao desenvolver

uma dura crítica à participação dos sindicatos da CUT nas câmaras setoriais.
Boito procurou explicar essa participação a partir da crise de perspectiva do

movimento sindical. Segundo esse autor, com o declínio do "sindicalismo de

massa e de confronto" as "tendências neocorporativas prosperaram, até
chegarem a um neocorporativismo de participação/negociação segmentada

envolvendo compromisso com a política de desenvolvimento do Estado"(10).
Na base da argumentação de Boito também estão os benefícios alcançados
pelos empresários. Estes, com o acirramento da competição intracapitalista,

teriam chegado "à conclusão de que talvez fosse mais vantajoso converter o
adversário em novo aliado. O exemplo mais acabado dessa estratégia foram as
vantagens fiscais auferidas pela indústria automobilística no acordo da Câmara

Q - Idem.
(1O) - Armando Boito Jr., "De Volta para o Novo Corporativismo - A Trajetória Política do

Sindicalismo Brasileiro", in São Paulo em Perspectiva, n°3, Fundação SEADE, 1994, p.26.
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Setorial da Indústria Automotiva, vantagens pela quais lutaram os sindicalistas
metalúrgicos do ABC"<11).
Mais enfático do que Franco na análise do "egoísmo" regressivo da câmara,

que estaria levando os mais fracos e desorganizados a sustentarem os mais
fortes, Boito afirma que o neo-corporativismo é defendido por dirigentes da CUT

porque isso lhes permite "influir nas decisões de política de Estado que afetam
diretamente o seu setor ou ramo econômico - no geral um setor ou ramo

oligopolizado"<12).
Por um lado, Boito enfatizou o caráter danoso das câmaras para o conjunto
dos trabalhadores, prognosticando que "se esse novo corporativismo continuar a

se desenvolver, a segmentação no interior do movimento sindical deverá crescer,

juntamente com a desigualdade sócio-econômica entre os trabalhadores"(13).
De outro, Franco realçou no seu artigo a inconveniência para os interesses

nacionais de um processo seletivo, ainda que negociado, que pressupõe uma
"política industrial de corte corporativista e que concentra renda, com o apoio de

tantos que no passado bafejavam sua ira contra o 'modelo concentrador"’(14).

Os interesses gerais da nação - para Franco - e os da classe trabalhadora para Boito - estariam sendo corroídos, mais uma vez, pelos interesses

particularistas, privados e, agora também, setoriais.

(11)
(’2)
(13)
(14)

-

Idem, p.26.
Ibidem, p.27.
Idem, p.27.
Op. cit., Gustavo H.B. Franco.
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Oliveira, polemizando com Franco, enveredou pelas sendas da política e
enfatizou a natureza inovadora da inclusão dos trabalhadores nas negociações.
Oliveira viu nas câmaras uma possibilidade de transformação inédita das relações

Capital-Trabalho, pois estaria ocorrendo o "que se poderia nomear 'antagonismo

convergente', numa esfera pública regulada por normas pactadas pelas partes em
conflito"<15).

Os estudos de Cardoso e Comin caminharam no mesmo sentido, ao

afirmarem que o acordo das montadoras rompia com "padrões históricos de
relações entre Capital, Trabalho e Estado no país", negava "o padrão corporativo

de negociação" e inaugurava "um antagonismo de classe não mais baseado na
perspectiva da destruição do adversário"<16).

Essas posições, opostas às de Boito e Franco, deixavam claro que a

participação dos trabalhadores nas câmaras nâo somente era possível como
desejável.
A crítica de Diniz à "lógica dicotômica"(17) que presidiu essa discussão - de

um lado, o predomínio de interesses corporativos versus ruptura com o
corporativismo autoritário, de outro -, ainda que procedente, nâo desvalorizou as
análises de Oliveira, Cardoso e Comin, que mostraram sensibilidade ao detectar,

(15) - Francisco de Oliveira, "Carta Aberta ao Ministro Fernando Henrique Cardoso", in Folha de

S.Paulo, 06.06.1993, p. 3.
(16) - Adalberto Moreira Cardoso e Álvaro Augusto Comin, "Câmaras Setoriais, Modernização
Produtiva e Democratização nas Relações de Trabalho no Brasil: a Experiência do Setor
Automobilístico", comunicado ao "I Congresso Latinoamericano de Sociologia dei Trabajo", Cidade
do México, 1993, p.3.
(17) * Eli Diniz, "Articulação dos Atores na Implementação da Política Industrial: a Experiência das
Câmaras Setoriais - Retrocesso ou Avanço na Transição para um Novo Modelo?", Nota Técnica
do "Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira", Campinas, lE-Unicamp/IEIUFRJ/FDC/FUNCEX, 1993.
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no início da experiência, as alterações de comportamento, de mentalidade e de

relacionamento então em curso
Mas, afinal, que processo havia sido deflagrado a partir da constituição das
câmaras e da assinatura dos acordos da indústria automobilística?
Antes de mais nada, gostaríamos de afirmar que pretendemos estudar: (i) as

condições que possibilitaram o surgimento da câmara do setor automotivo; (ii) a

natureza específica da câmara como arranjo institucional, a partir dos resultados
concretos que alcançou. Isso significa avaliar o impacto de suas decisões na
recuperação econômica do setor e na elaboração e implementação de uma nova

política

industrial;

mas significa, também,

o

estudo das

alterações

de

comportamento do movimento sindical, dos dirigentes empresariais e de
autoridades governamentais.

Esse esforço se justifica porque a visão macro que tem orientado a maior

parte das análises, e a visão micro, que transpira nos pronunciamentos sindicais,

de trabalhadores e de empresários, muitas vezes embaralham a visão sobre as
câmaras.

De um ponto de vista mais abrangente, este trabalho também pretende
acompanhar as repercussões da câmara para além de suas dimensões

estritamente econômicas.
Ainda que o ponto de partida tenha sido a discussão do relacionamento

entre Estado, Capital e Trabalho, acreditamos que o estudo das câmaras setoriais

é um passaporte para uma (re)leitura mais ampla dos fundamentos institucionais
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e políticos que, desde Vargas, vêm presidindo os padrões de desenvolvimento
industrial no Brasil.

3. Um Novo Momento
A participação de sindicatos de trabalhadores, particularmente do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Bernardo, juntamente com empresários e entidades da

indústria

e agências estatais, em um fórum duradouro, marcado pela troca

política tripartite e voltado para a busca de saídas comuns para a crise do

setor, indicou a abertura de um novo momento na história das relações
trabalhistas e industriais do complexo automobilístico.
Desta vez, a inclusão de novos personagens nas negociações não

expressaria subserviência ao Estado, cooptação autoritária ou perda de
autonomia dos agentes sociais.

Desde o final dos anos 70 o imaginário nacional vinha sendo estimulado

pelo choque dos contrários que se desenrolava ininterruptamente no ABC
paulista. De um lado, as greves e grandes manifestações por melhores salários,

em defesa do emprego e por democracia; de outro, o poder das multinacionais,
que não hesitavam em demonstrar sua aversão ao diálogo, em se apoiar nas

razões do Estado fora das fábricas e, internamente, em uma austera organização
do trabalho.
Essa história de conflitos alimentou a formação de um novo movimento

sindical, que realizar-se-ia a
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Central Única dos Trabalhadores (CUT) e, no plano político, do Partido dos

Trabalhadores (PT). Tanto este quanto a CUT construíram-se como novos
personagens no cenário político do Brasil pós-64, tendo como um de seus

componentes diferenciais mais importantes a sistemática rejeição dos acordos e

pactos sociais, intensamente propostos durante o governo José Sameyí18) e

reavivados por Femando Collor.
A transição política no Brasil, conduzida de forma tímida e conservadora até

os dias de hoje, viu cristalizar-se nos anos 80, um sistema de oposições, reais e
simbólicas, que seria governado pela lógica da mútua exclusão entre as várias

faces do Capital e do Trabalho.
Esse sistema, profundamente enraizado na militância da CUT e do PT(19),

começaria a ser transbordado de modo mais explícito pela constituição da câmara
do setor automotivo e abalado pela celebração de dois acordos, cujas principais
decisões sobrevivem há quase três anos.
O que havia mudado na situação do país a ponto de levar o principal
sindicato da CUT, o símbolo de sua combatividade, a participar da câmara<20) e

selar um acordo com os expoentes máximos da indústria?

(1S) - Ver. Margaret E. Keck, PT - A Lógica da Diferença, Sâo Paulo, Atica, 1891; Rachel

Meneguello, PT: a Formação de um Partido, São Paulo, Paz e Terra, 1989.
(19) - Sobre essas relações, ver Maria Hermínia Tavares de Almeida, Crise Econômica e

Organização de Interesses: Estratégias do Sindicalismo Brasileiro nos Anos 80, Tese de LivreDocência, Departamento de Ciência Política, USP, 1992; Iran Jácome Rodrigues, Trabalhadores,
Sindicalismo e Democracia: a Trajetória da CUT, Tese de Doutoramento, Departamento de
Sociologia, USP, 1993; Leôncio Martins Rodrigues, CUT: os Militantes e a Ideologia, São Paulo,
Paz e Terra, 1990.
(20) - O Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo começou a participar da câmara em 17 de
dezembro de 1991. O IV Congresso Nacional da CUT, realizado três meses antes, em setembro,
havia vetado a participação dos sindicatos da Central nas câmaras setoriais.
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É verdade que o acordo era setorial, o que funcionava como atenuante, pelo

menos do ponto de vista ideológico; mas, como agravante, pesava o fato de ter

sido patrocinado pelo governo Collor, que nâo gozava de nenhuma confiança nos
meios cutistas e petistas.
Enquanto a decisão do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo

estimulava discussões nem sempre polidas no interior da CUT e do PT, a força do
primeiro acordo começava a se manifestar, estancando a curva descendente do

desemprego, repondo as perdas, melhorando o nível dos salários e iniciando a
recuperação das vendas e da produção do setor automobilístico, em queda desde

1990.
Com o segundo acordo, os ganhos salariais seriam mais nítidos. O nível de

emprego em toda a cadeia produtiva chegaria até a aumentar, assim como a
produção e as vendas, e o setor ampliaria sua participação no PIB industrial

alcançando, em 1993 e 1994, os melhores desempenhos da indústria, gerando

condições favoráveis para uma reestruturação em profundidade.

Em meio às incertezas da recessão, os resultados concretos dos acordos do
setor automotivo não só repercutiram no interior de vários segmentos industriais,
como passaram a inspirar diretamente a constituição de experiências similares,

inclusive atraindo outros sindicatos cutistas e levando a uma modificação das
posições originais da CUT e do PT.
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Mas o que teria aproximado velhos oponentes, depois de uma longa e
dissonante história, como se num instante de lucidez, tivessem descoberto que a

verdade de cada um habitava o seu inimigo?

Será que estaríamos vivendo o limiar de um novo tempo, em que a natureza
da intervenção dessas forças

sociais estaria mudando,

levando-as ao

reconhecimento de que nenhum setor, isoladamente, seria capaz de encontrar
saídas para a crise brasileira?

Ensaiando uma primeira aproximação, diriamos que as negociações sô
evoluíram porque:
(i) foi possível o estabelecimento de uma relação de confiança mínima entre

os participantes;
(ii) definiu-se uma agenda clara de discussão;

(iii) os participantes possuíam legitimidade para falar em nome de seus

representados;
(iv) houve disposição para se chegar a um consenso, sem que cada
participante procurasse agir buscando a destruição do outro<21).

O abandono da lógica da exclusão, configurada no item (iv), só se realizou

quando o risco e a incerteza empurraram os diversos atores para o interior de
uma comunidade mais ampla do que os contornos originais de cada um. Nesse
movimento, a tradicional ausência de solidariedade entre os grupos em

confronto, foi capaz de se transformar em cumplicidade.

(21) • Sobre o desenvolvimento dessa discussão, ver: op.cit. Adalberto Cardoso e Álvaro Comin,
1993; Francisco de Oliveira, Vilmar Faria e José Arthur Giannotti (coord ), "Os Cavaleiros do
Antiapocalipse: o Acordo das Montadoras", Projeto de Pesquisa, CEBRAP, São Paulo, 1992.
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Evidentemente, os conflitos não desapareceram. Pelo contrário, estão vivos,

e assim precisam permanecer para que o arranjo tenha ôxito em seus objetivos.
Até o surgimento das câmaras cada membro do setor sentia-se duplamente
ameaçado: de um lado, pelo ambiente de risco e, de outro, pela ação

concorrencial de cada um dos demais agrupamentos.
Diante da fragmentação e diminuição da capacidade tutelar do Estado, que

tradicionalmente protegia as elites empresariais das vicissitudes do mercado, o
enfrentamento coletivo da situação de risco colocou-se como um caminho

possível de ser trilhado.
Do ponto de vista governamental, a busca da negociação acenava que o
Estado queria abandonar sua trajetória impositiva; e, ao mesmo tempo, para
empresários e trabalhadores do setor automotivo, que o Estado nâo os deixaria

desamparados diante da crise. As empresas, que procuravam aliados na luta

contra a abertura indiscriminada da economia e os altos impostos, poderiam ainda
ganhar um respiro se as demandas trabalhistas diminuíssem ou, pelo menos,

fossem controladas.

E os trabalhadores,

sangrados pelo desemprego e

enfraquecidos em sua estratégia de mobilização, poderiam visualizar que os
frutos da concertação poderiam ser bem maiores do que os advindos através do
4 enfrentamento costumeiro.
Em um certo sentido, podemos dizer que a câmara apenas colocou os

conflitos na mesa, reordenando-os através da negociação, legitimando o direito

de cada grupo de intervir na nova comunidade constituída.

.
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Várias entrevistas realizadas para este trabalho testemunharam as

dificuldades de se conviver com a tolerância na mesa de negociação, palavra

acostumada a frequentar o vocabulário democrático e nem sempre presente nas

relações de trabalho no Brasil. Outros depoimentos assinalaram a importância do
aprendizado como uma relação que exige o reconhecimento da diversidade e o
intercâmbio com o outro. Os impasses vividos pela câmara automotiva, e que se
fizeram presentes em toda a sua trajetória, indicam que a plena incorporação

desse binômio - tolerância e aprendizado - tem sido lenta entre os seus
participantes.
Mas se as câmaras possibilitaram algum aprendizado este apontou no

sentido de que nenhuma reestruturação das relações autoritárias do Estado com

a sociedade, em especial as relações de trabalho, será feita à margem de um

ambiente democrático.

Em seus momentos de maior vigor, no decorrer de 1993, a câmara do setor
automotivo, ainda que localizadamente, mostrou que a democracia é capaz de

estimular positivamente a economia.

4. Hipóteses de Trabalho
Procuraremos concentrar nosso estudo em quatro hipóteses principais:

(1) As câmaras se originaram como mecanismos de defesa diante
das profundas alterações na economia internacional que vêm

23

alimentando a crise da economia brasileira. Os desequilíbrios que

atingiram o complexo automobilístico mundial repercutiram e

enfraqueceram o setor automotivo nacional;

(2) A profundidade da crise econômica, porém, não conseguiría
promover,

espontaneamente,

a

aproximação

de

forças

tradicionalmente antagônicas. Nosso estudo pretende mostrar

como ela se mesclou com um processo de escolha dos agentes,
representando uma inflexão na história "privada" de cada um

deles;

(3) A câmara do setor automotivo possui as características de um

arranjo

institucional

com

traços

neo-corporatistas,

mais

especificamente, meso-corporatistas;

(4) A câmara do setor automotivo, como um arranjo meso-

corporativista, uniu, em uma primeira fase, democracia com

eficiência política e econômica. Para realizar plenamente sua
vocação, em ruptura com o corporativismo estatal, autoritário,

excludente e patrimonialista, precisa dedicar-se integralmente à

estratégia

de

reestruturação

competitiva

articulação com as demais políticas públicas.

da

indústria,

em
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Essas hipóteses serão desenvolvidas basicamente em cinco seções.

Na primeira, “Um Ambiente Econômico Hostil”, abordaremos a nova
situação internacional e as alterações estruturais no funcionamento financeiro,
industrial e tecnológico da economia capitalista, com destaque para os seguintes

pontos:
(i) A abertura da economia promovida pelo governo Collor, vista e entendida

como irreversível,

gerou uma situação de desamparo em vários setores da

indústria brasileira e também entre os trabalhadores.

Os avanços do Japão e dos Newly Industrializing Countries (NICs) sobre as
economias européias e norte-americana, estruturados em torno de processos
produtivos diferenciados dos padrões ocidentais, atingiram de modo especial a

indústria automobilística, abalando as matrizes das principais montadoras

brasileiras.
No esforço de recuperação da indústria automobilística ocidental, o Brasil

não ocupou nenhum lugar privilegiado no dispositivo definido centralmente pelas
grandes corporações transnacionais aqui sediadas.

(ii) A partir dos anos 70, os principais mercados da economia mundial

tomaram-se mais exigentes e competitivos em meio a uma situação de
desequilíbrio dos mercados financeiros. A indústria japonesa adquiriu uma
capacidade competitiva inédita, superando as empresas ocidentais nos padrões

de qualidade, eficiência e rendimento, o que estimulou a disseminação de um
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"modelo japonês"^), a lean production, sustentado por métodos como o Just-in-

time, Total Quality Control, Total Quality Manufacturing, Kaizen e outros.
Os conflitos trabalhistas, típicos da era fordista^, e ainda bem vivos no
Brasil, sâo forte obstáculo à formação de ambientes industriais competitivos, que

estariam exigindo novas parcerias e uma participação mais consentida dos

trabalhadores nos processos produtivos.
A ascensão da indústria automobilística japonesa ganhou destaque em

relação à indústria ocidental e demonstrou de modo inequívoco os problemas
internos - de eficiência, qualidade, competitividade,

produtividade - que

explicavam a enorme defasagem da indústria nacionaK24). A abertura da
economia proposta por Collor assustaria ainda mais as já instáveis montadoras
brasileiras.

(iii) Mais grave ainda: a crise da indústria automobilística brasileira era uma

dramática

expressão

setorial

do

esgotamento

do

padrão

nacional

de

desenvolvimento sustentado pelo Estado. A insolvência do setor público, a não

(22) - A caracterização de um "modelo japonês" é polêmica e registrada em extensa literatura. Ver,
dentre outros: P. Veltz e P. Zarifian, "Vers de Nouveaux Modèles d*Organisation7", in Sociologie
du Travail, n° 1-93, Paris, Dunod, 1993; Stephen Wood (ed.). The Transformation of Work?,
Londres, Unwin Hyman Ltd, 1989.
C23) - O concerto de "fordismo" vem sendo utilizado pelo menos de duas maneiras: a primeira, diz

respeito a uma organização de trabalho no interior da fábrica, encontrada na produção em massa
semi-automatizada, e cujas características básicas são: simplificação e fragmentação das funções
e subordinação do ritmo de trabalho ao processo mecanizado; a segunda, mais abrangente, vem
sendo utilizada pela escola "regulacionista*, e se refere ao modo como foi organizada a
acumulação na sociedade capitalista a partir da produção em massa. Em nosso trabalho,
"fordismo" é utilizado em sua versão mais ampla. Sobre a permanência de práticas "fordistas" no
Brasil, ver: Ruy de Quadros Carvalho e Hubert Schmitz, "O Fordismo está Vivo no Brasil", in
Novos Estudos, n° 27, São Paulo, CEBRAP, 1990.
(24) - José Roberto Ferro, "A Produção Enxuta no Brasil", in James Womack, Daniel Jones e
Roos, Daniel Jones, A Máquina que Mudou o Mundo, Rio de Janeiro, Campus, 1992; Ruy de
Quadros Carvalho, "Projeto de Primeiro Mundo com Conhecimento e Trabalho do Terceiro?",
comunicado ao XVI Encontro da ANPOCS, Caxambu, mimeo, 1992.
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disponibilidade de capitais no mercado internacional e a progressiva perda de
vantagens competitivas do país pressionavam no sentido de um esforço comum

entre o Estado, o capital e o trabalho, como um caminho para se conseguir a
inserção da economia nacional no mercado mundial.
Na

segunda

seção,

“O

Nascimento

das

Câmaras

Setoriais”,

acompanharemos a política do Estado, dos representantes empresariais e dos
sindicatos de trabalhadores que possibilitou o nascimento da câmara setorial:

(i) Os sindicatos aceitaram pactuar com os empresários; os empresários

fizeram concessões econômicas e aceitaram a intromissão dos trabalhadores em
assuntos, até então, de sua exclusiva competência; o Estado tomou a iniciativa,

propôs a negociação, dispondo-se a compartilhar prerrogativas e a colocar-se

como "um igual" na mesa de discussão.
Os impactos dessa nova postura produziram zonas de turbulência no interior
dos segmentos representados por cada um desses atores, com tensões que se

mantêm fortes até os dias de hoje;
(ii) O funcionamento, composição, abrangência e as formas de decisão da

câmara do setor automotivo foram sendo construídos a partir da discussão e do
acordo consensual entre seus componentes.

Para isso foi fundamental a confluência de várias vertentes inovadoras no

terreno político e econômico que irromperam no cenário brasileiro no processo de
democratização da sociedade. Esse movimento não se restringiu ao setor

politicamente mais avançado dos metalúrgicos, representado por Vicente Paulo
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da Silva que, contrariamente às posições defendidas pela maior parte do
sindicalismo cutista, decidiu integrar-se à câmara setorial. Do lado empresarial, a
ascensão de Luiz Adelar Scheuer à presidência da Anfavea deu maior

flexibilidade à entidade, assim como a presença de Cláudio Vaz na presidência do
Sindipeças possibilitou uma oxigenação do setor, com forte impacto sobre o

pensamento empresarial. Um terceiro filão viría somar-se aos anteriores, desta

vez

com

origem

no

interior

da

burocracia

estatal.

Este

segmento,

circunstancialmente aglutinado na Secretaria de Política Econômica, inspirava-se
nas posições que vinham sendo formuladas pelo BNDES desde o início dos anos

80 e que indicava a qualificação e a capacitação competitiva da indústria

brasileira como alternativa diante do esgotamento do padrão desenvolvimentista.
O resultado da convergência dessas vertentes foi maior do que a soma de

suas partes: a interação dessas novas posturas encontrou na câmara setorial
uma estrutura organizativa que foi capaz de transformar, ainda que parcialmente,

esses projetos em realidade.
Assentada sobre um dispositivo legal, em meio a uma situação econômica e
política extremamente sensível, a câmara setorial conseguiu institucionalizar-se a

partir dos estímulos da secretaria de Economia do ministério da Fazenda,

coordenada na época por Dorothéa Wemeck, que somava à equipe técnica já
instalada, sua experiência de ex-ministra do Trabalho - com trânsito fácil no

movimento sindical - e por ter sido responsável pelo Programa Brasileiro de
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Qualidade e Produtividade (PBQP), que incluía os trabalhadores desde a sua

concepção.
(iii) Não por acaso, as três vertentes apontadas, cuja ação extravasou os
marcos do corporativismo estatal, enfrentaram oposições de seus próprios pares.

Se atentarmos para as fricções constantes entre os coordenadores da
economia e os responsáveis pelas câmaras, poderemos observar que as

iniciativas voltadas para a formulação da política industrial nem sempre
obedeceram à mesma lógica das políticas gerais concebidas pelo Estado. No
interior da CUT, Vicentinho, por um bom período, seria alvo de forte fogo cruzado.

Entre as empresas do setor, particularmente as grandes, o consenso quase nunca
existiu.

Essa situação valorizou o grau de elaboração alcançado por uma estrutura

que, nas suas decisões mais importantes, foi maior do que cada um de seus
componentes.

(iv) As câmaras em seu formato tripartite, adquirido a partir da inclusão dos
representantes

dos

trabalhadores,

nasceram

da

crise

do

padrão

de

relacionamento do Estado com a sociedade. E só conseguiríam encontrar

viabilidade no interior do ambiente democrático existente no país, que exacerbou

as características híbridas do corporativismo brasileiro. A transparência das
negociações realizadas nas câmaras e a possibilidade de seu controle pela
sociedade começaram a dar forma a mecanismos distintos das tradicionais
câmaras escuras, que ligaram o Estado às elites econômicas de modo a permitir a
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apropriação do espaço público pelo privado, configurando o que 0'Donnell
chamou de Estado corporativista bifronte.

A terceira seção, “A Dinastia Corporatista”, delineará o instrumental básico

que informou o nosso estudo. A câmara será caracterizada como um arranjo neocorporatista, constituída como um mecanismo democrático de intermediação de
interesses, de concertação e de implementação de políticas, distinto dos

mecanismos corporativos tradicionais do Estado brasileiro. Sua forma básica é a
de um arranjo tripartite, com a participação de representantes do Estado, do

Capital e do Trabalho. Pelos seus contornos, dinâmica e objetivos, pode ser
caracterizada

como

um

organismo

de

tipo

neo-corporatistaP5),

mais

especificamente, meso-corporatista, pois as negociações ocorreram em um
nível intermediário, no setor automotivo brasileiro.

A câmara combinou processos de intermediação e de concertação de

interesses com os processos de decision-making e de implementação de políticas
entre agências estatais e um número limitado de grupos sociais organizados, com

o monopólio da representação concedido pelo Estado.
Estudamos a câmara automotiva tomando como referência a elaboração
neo-corporatista e adaptando algumas de suas características às especificidades

de nossa pesquisa.

C25) * Essa caracterização acompanha a elaboração de Schmitter que retirou, em meados dos
anos 70, a noção de corporativismo da vala comum em que havia sido colocada a partir de sua
apropriação pelo fascismo e por vários regimes autoritários. Ver: Philippe Schmitter, "Still the
Century of Corporatism?", in F.Pike e T.Stritch, orgs., The New Corporatism, Social-Political
Structures in the Iberian World, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1974.
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Na quarta seção serão avaliados os dois acordos setoriais e o seu impacto
na economia e na política. Nosso objetivo é rastrear as mudanças no

comportamento dos agentes envolvidos, os pressupostos de suas decisões e os

obstáculos que dificultaram - e ainda estão dificultando - a consolidação da
câmara.

Na quinta e última, será discutido o impacto da câmara no setor

empresarial, no Estado e no movimento sindical, em particular o campo da CUT.
(i) Nossa pesquisa indicou que, a partir das câmaras, uma parcela dos

trabalhadores passou a colocar a questão da plena cidadania de um modo
diferente. Ao sentarem-se à mesa para discutir, elaborar e decidir sobre

implementação de uma política industrial, as lideranças sindicais reconheceram e,
ao mesmo tempo, foram reconhecidas em seu direito de decidir sobre políticas até
então estranhas ao corpo programático de suas próprias entidades;

(ii) Essa nova postura combinou-se com um avanço na mesma direção,
ainda que não idêntico, realizado pelo Partido dos Trabalhadores, inspirador
político da CUT. O desmoronamento da ex-URSS e sua repercussão no ideário

socialista do PT; as experiências na administração das máquinas públicas, em
particular

as

grandes

prefeituras,

no

período

de

1988

a

1992;

e,

fundamentalmente, a votação expressiva de Lula em 1989, que colocou
praticamente a possibilidade de o PT governar o país - o que exigiría do partido,

e da central, respostas e propostas concretas para as dificuldades do setor

31

público e privado - estariam levando os sindicatos da CUT e o PT, a assumirem

cada vez mais claramente um programa de reformas democráticas do capitalismo;
(iii) Se voltarmos os olhos para o campo empresarial, podemos perceber

não somente posicionamentos distintos entre os vários segmentos econômicos,
como também, mudanças no comportamento das empresas ou grupos de

empresas durante o desenrolar da própria câmara;
(iv) As indecisões e indefinições das agências estatais não foram

impedimento para que sucessivos acordos fossem descumpridos ou decididos à

margem da câmara. O paradoxo sugere que quanto mais forte se mostra a
tendência

liberalizante

no comando do

Estado,

mais

as

decisões

são

centralizadas e menos se dialoga e se contrata.

A conclusão deste trabalho indica que diante da crise do Estado brasileiro,
X------e da ambiguidade que tem marcado as propostas de política industrial dos dois
últimos governos, a câmara do setor automotivo não conseguiu desenvolver todas
as suas potencialidades. Em particular deve ser destacada a incipiente

elaboração sobre itens estratégicos de sua agenda original, o que pode ameaçar

sua sobrevivência como um arranjo voltado para a reestruturação em ampla
escala, condição necessária para a câmara abandonar de vez as características

defensivas que marcaram sua origem.

Essas fragilidades da câmara automotiva foram potencializadas pelas
indefinições governamentais, que se expressaram através de constantes
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descaracterizações de sua vocação estratégica e do pífio esforço de articulação
__— -

governamental da política industrial com outras políticas públicas.
Nossa hipótese é que essas oscilações têm impedido a evolução das
câmaras na direção de um novo modo de relacionamento entre o Estado e a

sociedade, em ruptura com o corporativismo estatal.

Se forem integradas a. uma nova postura governamental, as câmaras
poderão se constituir em pontos de apoio para uma efetiva reforma do espaço

público, capaz de sintonizar o Estado brasileiro com uma estratégia alternativa ao

esgotado modelo desenvolvimentista.

Sem

essa

perspectiva,

serão entendidas

como

simples

comissões

designadas para resolver querelas de preços e salários. Ou seja, dividirão o
arquivo comum em que descansam centenas de bem intencionadas propostas de

regulação da economia brasileira.

Em outras palavras, as câmaras setoriais, ainda que tenham sido capazes
de produzir resultados positivos a médio prazo, não conseguirão tomar iniciativas
estratégicas para a reestruturação competitiva da indústria se nâo tiverem

ampliados os seus horizontes. Acuadas, quando muito responderão aos
obstáculos imediatos e dificilmente serão capazes de resistir à voracidade de

interesses particularistas.
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5. Procedimentos Metodológicos
As fontes de dados estatísticos, históricos e analíticos que informaram o

nosso trabalho incluem:
(1) 40 entrevistas qualitativas com:
(i) lideranças empresariais que viveram a experiência das câmaras setoriais;
(ii) responsáveis do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo (MICT), assim

como várias agências governamentais que se relacionaram com as câmaras

(Ministério da Fazenda, do Trabalho, Ciência e Tecnologia, BNDES, Banco
Central); (iii) ex-autoridades do governo (Federal e estaduais) que acompanharam
a instalação e os trabalhos da câmara automotiva; (iv) dirigentes da CUT, CGT e
Força Sindical; (v) representantes dos sindicatos nas câmaras; (vi) membros de
comissões de fábrica de indústrias metalúrgicas; (vii) delegados do I Congresso

dos Metalúrgicos do ABC; (viii) técnicos do Dieese e do Desep.

(2) Levantamento de documentos oficiais junto:
(i) às agências estatais (resoluções, portarias, regulamentações, atas,
programas) e ao governo central em Brasília (medidas provisórias, leis, decretos-

lei); (ii) ao Congresso Nacional (projetos, emendas); (iii) aos sindicatos e centrais

envolvidos, tanto patronais como de trabalhadores.
(3) Levantamento de notícias na imprensa sindical (de empresários e
trabalhadores), folhetos e publicações informativas.

(4) Coleta de material veiculado pela imprensa especializada (Autodata,
Quatro Rodas, Automotive News) e pela imprensa em geral (jornais e revistas,
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como a Folha de S. Pauto, O Estado de S. Pauto, O Estado de Minas, Jornal do

Brasil, Gazeta Mercantil, O Globo, Jornal da Tarde, Veja, Exame e outros).
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II - UM AMBIENTE ECONÔMICO HOSTIL

Neste final de século, os programas contra a inflação persistente, a queda

da produtividade e o desemprego têm consumido a maior parte das energias dos
mais variados tipos de governo em todo o mundo. E não foram poucos os planos
mal sucedidos, em suas matrizes e matizes ortodoxas ou heterodoxas.
As razões para explicar as dificuldades - ou a incapacidade - de se alcançar

uma estabilidade econômica duradoura são polêmicas e a sua discussão foge dos

limites do nosso trabalho.

Porém, é relevante o fato de que um dos personagens que mais tem
frequentado essas tentativas é o pacto social,

embutido explícita

ou

implicitamente em quase todos os planos governamentais. No Brasil, um pacto
com aura salvadora foi insistentemente acenado pelas autoridades desde os
primeiros sinais de esgotamento do regime militar. Mais recentemente, na era

Fernando Collor de Mello, interferiu - ainda que pelo avesso - na trajetória de

constituição das câmaras setoriais
"Não se falou em pacto", disse a secretária nacional de Economia, Dorothéa

Wemeck, após a reunião em Brasília que acertaria o início dos trabalhos da

câmara automotivaO). Sintonizado com a secretária, Geovaldo Gomes dos

Santos, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, recusaria in limine
qualquer comparação da câmara "com as tentativas (fracassadas) de pacto

(1 ) - Jornal da Tarde, 12.12.1991, p. 7.
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envolvendo a CUT’(2). Procurando evitar o desgaste de uma proposta nova,
exconjurava-se o pacto para evitar o estigma.
As tensões no reino da política brasileira eram tão intensas que não foram
poucos os que vislumbraram na câmara automotiva, desde o seu nascimento, o

pacto social enfim selado. Em ambiente de excitação, a mais despretensiosa das

conversas estimulava a imaginação dos analistas políticos que detectavam pactos

em qualquer negociação.
Em nosso século, principalmente após a I guerra mundial, e depois, com o

fortalecimento dos partidos social-democratas, muitos pactos foram assinados

entre representantes do Capital e do Trabalho em várias partes do globo. Mas
seria ingênuo deduzir que toda negociação conduz ou expressa um pacto.

Ao tomarmos como referência as contribuições de Smith, que vem
trabalhando sobre as dificuldades de viabilização dos pactos sociais na América

Latina, podemos ver que sua realização exigiría que:
(i) atores relevantes reconhecessem legitimidade no governo;

(ii) houvesse uma convergência mínimas das estratégias globais adotadas
pelo Estado, pelo Capital e Trabalho;
(iii) Capital e Trabalho concordassem sobre uma agenda econômica e
política elementar para o país;

(iv) o Estado cedesse parte de seu poder de definição de políticas
econômicas à representação dos trabalhadores e dos empresários;

(2) - O Estado de S3o Paulo, 12.12.1991, p. 6.
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(v) trabalhadores e empresários sustentassem o consenso, quando este se
desse, empenhando-se para assegurar a legitimidade e eficiência da açâo

estataK3).
Os acordos neo-corporatistas, no entanto, distinguem-se dos pactos sociais
nos objetivos,

atores e funcionamento.

Sâo

instrumentos

que

intervém

diferenciadamente na sociedade, seja na intermediação de interesses, seja na

concertaçâo política.
Em muitos momentos, as experiências de pactos sociais interseccionaram a

literatura neo-corporatista, atraindo sua atenção para os grandes acordos
realizados com relativo sucesso em vários países europeus.

Os trabalhos seminais de Schmitterí4) e Lehmbruch<s), seguidos pelos de

Cawsoní6), desenharam os contornos básicos do neo-corporatismo e abriram-se

para o estudo de sua manifestação em níveis intermediários de negociação,
alterando o curso dos estudos mais recentes.

O acompanhamento de experiências concretasí7) começou a indicar que as

políticas em seu nível macro são utilizadas para planejar o curso da economia em
4
( ) - W. Smith, "Heterodox shocks and the political economy of democratic transition in Argentina
and Brazil", in Lost Promises: Debt, austeríty and development in Latin America, Westview,
Boulder, 1989. pp.148-151.
(*) - Philippe Schmitler, "Still the Century of Corporatism?*, in F.Pike e T.Stritch, orgs., The New
Corporatism, Social-Political Structures in the Iberian World, Notre Dame, University of Notre
Dame Press, 1974.
f) • Gerhard Lehmbruch, "Consociational Democracy, Class Conflict and the New Corporatism", in

P.Schmitter e G. Lehmbruch (eds.), Trends Toward Corporatist Intermediation, Londres, Sage,
1979.
(*) - Alan Cawson, Corporatism and Political Theory, London, Basil Blackwell, 1986.

C) - Justin Greenwood, Jurgen Grote e Karsten Ronit (eds.), Organized Interests and the European
Community, Londres, Sage, 1992; William Coleman e Henry Jacek (eds ), Regionalism, Business
Interests and Public Policy, Londres, Sage, 1989; Alberto Martinelli (ed.), International Markets and
Global Firms, Londres, Sage, 1991; Alan Cawson (ed.), Organized Interest and the State - Studíes
in Meso-Corporatism, Londres, Sage, 1985.
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seu conjunto, enquanto que "as políticas industriais sâo,

por natureza,

setoriais"(8).

A formulação de políticas industriais exige um desenvolvimento específico
de estratégias para cada setor produtivo. Nessa medida, o arranjo corporativo é

tanto mais eficaz quanto mais definidos e organizados estiverem os atores no

interior de um mesmo espaço setorial, uma vez que:
"a política industrial convida à reflexão sobre as estruturas

corporatistas pois estas podem reduzir a probabilidade do conflito
social e ainda permitem mudanças ordenadas"(9).

Se pudermos sintetizar, o arranjo neo-corporatista, em seu nível meso,
oferece ao Estado melhores condições de gerenciar o sistema de representação
de interesses, a partir da estruturação de suas demandas. Foi nesse sentido que

em vários países europeus os apelos pela auto-contenção de demandas sociais geralmente inócuos

cederam lugar à construção de arranjos em níveis meso,

como ambientes mais propícios de negociação semi-permanentesí10), entre o

Estado e os diversos grupos produtivos.
A viabilidade de construção de organismos desse tipo, que visam

intermediar diferenças políticas e a possibilidade de se chegar a consensos sobre
as metas na economia, estão intimamente relacionados: (i) à estrutura da

(®) - Michael Atkinson e William Coleman, "Corporatism and Industrial Policy", in Alan Cawson
(ed.), Organized Interest and the State - Studies in Meso-Corporatism, Londres, Sage, 1985, p. 22.
Q - Idem, p.23.
C) > A expressão "semi-permanente" indica um sistema no qual o uso da negociação é visto
como normal na definição das políticas públicas. Ver lan Roxborough, "Inflação e Pacto Social no
Brasil e no México", in Lua Nova, n° 25, São Paulo, CEDEC, 1992, p.211.
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economia, suas instituições e sua capacidade de responder aos estímulos de
reestruturação setorial; e (ii) á capacitação do Estado e dos agrupamentos

organizados para interferir no setor.
As transformações da economia nos anos 80 e início dos 90 atingiram de

modo especial o setor automobilístico, provocando inéditas alterações em sua

capacidade produtiva, no caráter da competição e no desenho de outra nova
ordem industrial. As novas exigências do capital passaram a marcar as
estratégias das corporações transnacionais, pressionando os sindicatos a
repensarem seus projetos e empurrando os Estados nacionais a assumirem

novas responsabilidades, redimensionando, muitas vezes a fórceps, o lugar e o
perfil dos agentes dessa transformação.

1. Os Sinais da Crise na Indústria Automobilística
A indústria automobilística brasileira, depois de ter produzido 1.165.174
veículos em 1980, teve seu desempenho estacionado em torno da produção de

um milhão de unidades por ano durante toda a década. Os novos investimentos
no setor praticamente inexistiram, resultando na obsolescência de produtos e da
produçãof11). Nesse período, o mercado interno sofreu forte retração, pressionado

pela fraco desempenho geral da economia: entre 1983 e 1993 cerca de 700 mil

veículos seriam comercializados por ano no mercado interno (como mostra o

(11 ) - José Roberto Ferro, "A Produção Enxuta no Brasil", in J.Womack, D.Jones e D.Roos, A

Máquina que Mudou o Mundo, Rio de Janeiro, Campus, apêndice E, 1992, pp.324-326.
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quadro abaixo), sendo que, em geral, produtos mais caros e consumidos por

segmentos com maior poder aquisitivo:
Quadro 1
Produção Total e Vendas de Autoveículos no Mercado Interno
Brasil -1980/1992
Ano

Produção
Total

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Vendas mercado
intemo

1.165.174
780.883
859.304
896.462
864.653
966.708
1.056.332
920.071
1.068.756
1.013.253
914.466
960.044
1.073.761

980.261
580.725
691.294
727.732
677.082
763.180
866.728
580.085
747.716
761.625
712.626
770.754
740.228

Fonte: ANFAVEA

Apenas o setor de caminhões e ônibus produziu de acordo com padrões
mundiais

de

competitividade

e,

mesmo assim,

contou com

um

índice

extremamente baixo de comercialização no mercado interno e com uma queda
geral na sua produção: de 116.482 caminhões produzidos em 1980, passou para

56.211 unidades em 1992. O setor acusava a retração econômica que havia
percorrido toda a América Latina na década de 80 e que a política industrial do

governo Fernando Collor viria aprofundar ainda mais.

-Com a abertura comercial antecipada e realizada abruptamente, sem

salvaguardas e sem a definição de cotas para importações, como o efetivado em
grande parte dos países avançados, as montadoras brasileiras, que por um longo

período beneficiaram-se de um mercado protegido, viram-se repentinamente
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expostas à competição internacional. E isso em uma situação em que nenhum
novo investimento viría de suas matrizes, que utilizavam suas energias na
tentativa de recuperação do terreno perdido para a indústria japonesa. -

Nos anos 80, a indústria brasileira não seria incluída em nenhuma estratégia
especial das grandes corporações, que voltaram suas atenções para fábricas

modemas, mais produtivas e sem tradição de organização sindicaK12). À
diminuição

do

peso

estratégico

das

filiais

brasileiras,

somava-se

a

secundarização do mercado nacional e latinoamericano, uma vez que os
investimentos comerciais decisivos estavam sendo alocados em uma verdadeira
"guerra de reconquista"<13) dos mercados americano e europeu.
A vulnerabilidade das montadoras nacionais seria permanentemente

potencializada pelos abalos nas matrizes com impacto imediato em todos os seus
planos. Foi o que vimos nos anos 80 com o adiamento dos planos de automação,

com os cortes nos investimentos e com os programas de demissões e de redução
de níveis salariais^4). O baixo desempenho da economia brasileira só viria

agravar esse quadro nada promissor para as montadoras.
A perspectiva de fechamento de unidades produtivas inteiras seria

sinalizada pela desativação da Ford Tratores em outubro de 1991, que teve parte

de sua produção transferida para o Paraná a partir de uma associação Fiat-Ford;

e pelo fim das atividades da Ford Motores, em fevereiro de 1992, que havia sido
^(12) - Rebecca Moralles, Flexible Production: Restructuring ofthe International Automobile Industry,

Cambridge, Polity Press, 1994, p.83.
(13) - Ver: Luciano Coutinho, "A Terceira Revolução Industrial e Tecnológica”, in Economia e
Sociedade, n* 1, agosto, Campinas, Instituto de Economia da UNICAMP, 1992.
(14) * Michael Mortimore, Transforming Sitting Ducks into Flying Geese: the Example of the

Mexican Automobile Industry”, Santiago do Chile, CEPAL, mimeo, 1994, p.23.
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inaugurada em 1983 e alcançado, em 1988, o lugar de maior fabricante latino-

americano de motores. A produção dessa unidade - que exportava cerca de 80%
dos motores produzidos - passava a ser mais compensadora através da
associação da Ford com a Cummins, empresa americana mais moderna e

eficiente.

No início dos anos 90, o símbolo do poder industrial brasileiro, que já havia
gerado 15,6% do PIB industrial em 1975, mas cuja participação despencara para

8,1% em 1990 e 8,2% em 1991, parecia ter apenas as sombras como futuro.

2. A Estagnação dos Anos 80
O Brasil entrou na década de 90 carregando parte da inércia dos anos 80.

Não foram poucos os desarranjos econômicos estruturais e fragilidades que foram

gestados na chamada década perdida e que ainda estão por ser superados
neste final de século.

A câmara automotiva defrontou-se com várias dessas inadequações a partir
das especificidades de seu setor industrial e que foram agravadas pelos impasses
de suas matrizes.

Ainda que a economia brasileira não tenha vivido o forte retrocesso que
atingiu a maior parte dos países da América Latina, sua estrutura produtiva

mostrou-se incapacitada para atender às novas demandas internacionais.
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Na década de 80, o produto real por habitante na América Latina retroagiu

em 13 anos. Do diagnóstico realizado pela CEPALÍ15), destacamos os seguintes
pontos que estiveram na raiz das dificuldades do continente e que ainda estão se
manifestando na década de 90:

(i) desequilíbrios macroeconômicos não resolvidos; (ii) obsolescência das
redes de infra-estrutura que haviam permitido a industrialização anterior; (iii)

distanciamento crescente em relação às mudanças tecnológicas no mundo que

ocorriam nos países avançados; (iv) corrosão da capacidade financeira e de
gestão dos distintos governos; (v) desemprego disseminado.
Em 1989, o PIB/por habitante latinoamericano foi inferior em 8% ao de 1980.

De 1981 a 1989, a análise do PIB/por habitante registrou crescimento em apenas

cinco países - Cuba, Colômbia, Chile, Barbados e República Dominicana - e
nenhum no Paraguai, que ficou no índice zero. O Brasil decresceu pouco (0,9%),

se comparado ao forte desempenho negativo dos demais países do continente,
dos quais destacamos o Uruguai (com -7,2%), o México (-9,2%), a Argentina (-

23,5%), o Peru (-24,7%), a Venezuela (-24,9%) e a Bolívia (-26,6%).
É certo que a economia brasileira não esteve entre as piores do continente.

Mas também é certo que o decréscimo, ainda que de 0,9%, ganhava destaque

quando se observava que, até a década de 80, o Brasil havia alcançado um dos

mais intensos ritmos de crescimento industrial do mundo depois da II Guerra. Em
meio ao chamado "ciclo virtuoso" da economia capitalista mundial, o Brasil havia

(15) - "Transformação Produtiva com Equidade: a Tarefa Prioritária do Desenvolvimento da
América Latina e Caribe nos Anos Noventa” (1990), Santiago do Chile, CEPAL, mimeo.
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se urbanizado, metropolizado e alterado todas as estruturas básicas do país a
partir de um intenso processo de industrialização.

É verdade que esse movimento também produziu desigualdades, miséria e
extrema concentração de renda - que vem sendo objeto de vários estudos

especializados -, mas não se pode negligenciar o avanço que a industrialização
representou para o país.

O fato desse padrão de industrialização ter entrado em crise e estagnado
nos anos 80 não nega a sua eficiência relativa demonstrada através da

construção do maior parque industrial da América Latina, fator de diferenciação
do Brasil em relação a maior parte dos países em desenvolvimento.

3.0 Esgotamento de um Padrão de Desenvolvimento
Na base da crise brasileira podemos encontrar dois processos que se

combinam intimamente: (i) o esgotamento do padrão de desenvolvimento
industrial de substituição de importações, responsável pelo crescimento do país
até os anos 80; (ii) as transformações na economia mundial, relacionadas tanto

ao surgimento de novas modalidades de produção industrial, quanto à mudança
de rumo dos fluxos comerciais e financeiros.
O padrão de desenvolvimento da indústria brasileira foi norteado pela

política de substituição de importações que se apoiava:

(a) na ampliação do mercado interno; (b) em práticas protecionistas; (c) nos

investimentos públicos em infra-estrutura; (d) nos investimentos públicos de longo

45

prazo;

(e) nos subsídios e

incentivos fiscais;

(f)

nos

investimentos e

financiamentos externos.
— A arquitetura desse padrão de desenvolvimento pressupunha a liderança
das indústrias metalmecânicas e químicas, com os segmentos mais dinâmicos

localizados nos setores de bens duráveis de consumo e bens de capital. O peso

desses segmentos na estrutura industrial eram explicados "pelo fato de que essas

atividades constituíam-se no núcleo do padrão internacional vigente de
desenvolvimento industrial, e pela convergência que a estrutura brasileira

apresentava em relação a esse padrâo"(16).
As suas principais fontes impulsionadoras, porém, perderíam o dinamismo,

levando à exaustão do padrão de desenvolvimento da indústria.
O parque industrial brasileiro havia sido construído com base na reprodução

do padrão internacional até então dominante. Mas o seu amadurecimento ocorreu

em um período histórico em que, internacionalmente, aquele padrão industrial já
estava em franco processo de transformação.

Segundo Cardoso de Mello:
"Levamos cem anos, de 1630 a 1930, para imitar a inovação
fundamental da Primeira Revolução Industrial, o setor têxtil. E
noventa anos, de 1890 a 1980, para copiar os avanços da Segunda

Revolução Industrial. Quando tudo dava a impressão de estarmos

(16) - Wilson Suzigan, "A Política Industrial Brasileira após uma Década de Estagnação", in
Economia e Sociedade, n° 1, agosto, Campinas, Instituto de Economia da UNICAMP, 1992, p.89.
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prestes a entrar no Primeiro Mundo, eclodiu a Terceira Revolução
lndustrial"(17).

Os limites econômicos - e sociais - do velho padrão brasileiro de
desenvolvimento, tomaram-se evidentes, levando à perda de competitividade de

uma série de produtos, dentre eles, os nossos automóveis.
A crise brasileira dos anos 80 - e que se prolonga até os dias de hoje expressou uma incapacidade do nosso padrão de desenvolvimento de fazer

evoluir a estrutura produtiva com base no aprendizado e na capacitação
tecnológica, vias dinâmicas de acesso ao mercado internacional.

4. As Alterações na Economia Mundial
A partir de 1983, depois de quase dez anos de crise, as principais
sociedades industriais reencontraram o caminho do seu crescimento. Entre 1973

e 1983, a economia capitalista mundial era atingida em seus pontos nervosos

pela estagflação, pela quase paralisia dos fluxos de acumulação produtiva de

capital, pelos choques nos preços do petróleo e na taxa de juros acompanhada de
forte instabilidade financeira.^Depois de assistir a uma sensível redução de seus

índices de produtividade, a economia mundial passou a viver um período de
expansão, com estabilidade de preços a partir de 1983Í18).
(17) - João Manuel Cardoso De Mello, ‘Consequências do Neoliberalismo", in Economia e

Sociedade, n* 1, agosto, Campinas, Instituto de Economia da UNICAMP, 1992, p.59.
(16) - Esse processo, como sempre, esteve longe de ter sido linear, em particular devido ás

fricções entre as grandes economias. Para acompanhá-lo em suas descontinuidades, ver Maria
da Conceição Tavares, "Ajuste e Reestruturação nos Países Centrais”, in Economia e Sociedade,
n* 1, agosto, Campinas, Instituto de Economia da UNICAMP, 1992; J.C. Miranda, Câmbio, Juros
e Fisco: a Experiência Internacional, Tese de Doutoramento, Instituto de Economia da UNICAMP,
Campinas, 1992.
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Se o crescimento nesse período nâo foi marcado por taxas tão altas quanto

as registradas durante o ciclo virtuoso do pós-guerra é preciso destacar:
(i) que o sucesso obtido com a estabilidade e sustentabilidade do
crescimento se deu apesar dos recorrentes surtos de especulação cambial e dos

abalos ocorridos nos mercados mundiais de capitais em outubro de 1987 (Nova

York) e em janeiro de 1989 (Tóquio);

(ii) que a retomada dos fluxos privados de acumulação de capital nas
principais economias do planeta foi acompanhada de uma recuperação da

produtividade

e

de

uma

forte

explosão

de

inovações

técnológicas,

organizacionais e financeiras.
A combinação desses dois aspectos - a capacidade política de coordenar a
estabilidade macroeconômica e o crescimento da acumulação produtiva de capital

com inovações - esteve na raiz do ciclo de expansão pós 1983.

No entanto, essa recuperação da economia mundial não se daria de forma
harmoniosa. Pelo contrário, desenvolveu-se em um cenário de acirramento agudo

da concorrência e acentuou a tendência á alteração das relações entre os países

desenvolvidos. (Novos blocos econômicos, que despontaram como potências
exportadoras, passaram a disputar com os Estados Unidos uma hegemonia

econômica de quase um século. A ascensão da Alemanha e, fundamentalmente,
do bloco asiático, liderado pelo Japão, abalaram a liderança mundial americana.)

Ç A constituição desses blocos delineou os contornos dos três maiores
mercados do planeta, sendo que a disputa pelo seu potencial está até hoje
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definindo as prioridades da produção dos países avançados, uma vez que os

principais fluxos de comércio e de capitais se realizam no tripé Estados UnidosEuropa Ocidental-Japão.)

Os países de industrialização mais recente, como o Brasil, praticamente

permaneceram à margem desse reordenamento, o que acabou por gerar uma

situação dramática para suas economias.
A reação americana a partir de 1979, aumentando rapidamente os juros
como forma de atrair capitais, descapitalizou os países periféricos a partir da

elevação de seu endividamento externo. No caso do Brasil, os recursos pagos
como serviço da dívida drenaram a já precária capacidade financeira do Estado,
comprometendo ainda mais a sustentação do padrão desenvolvimentista.

Os Estados Unidos foram beneficiados por essa política e, graças a ela,
conseguiram financiar seus crescentes déficits comerciais. Pagaram um alto

preço, no entanto: as importações crescentes contribuíram para um debilitamento

industrial do país, atingindo particularmente o setor automobilístico e suas

corporações, com repercussões diretas no Brasil.
A crise dos anos 80 foi analisada por Freeman e Pérezí19) como uma crise
estrutural, de transição de um regime tecnológico para outro. Como no passado,
as mudanças de paradigma tenderam a ocorrer associadas a alterações no
ranking das nações líderes em tecnologia e também na divisão internacional do

trabalho.

(19) * C. Freeman e C. Pérez, "Structural Crisis of Adjustment, Business Cycles and Investment

Behaviour", in C. Freeman, ed., Technical Change and Economic Theory, Londres, Pinter
Publishers, 1988.
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A perda de hegemonia tecnológica americana iluminou o movimento
ascendente do Japão. O enorme superávit comercial japonês a partir da metade

dos anos 80 e o déficit americano não refletiram apenas as flutuações na taxa de
câmbio. Fundamentalmente, afirmaram o sucesso das novas tecnologias de

informação,

de

inovações

nos

processos

de

trabalho

e

nos

arranjos

institucionaisí20) desenvolvidos pelo Japão e pelo bloco asiático./

5. Um Novo Paradigma Tecnológico
A indústria automobilística vem sendo o principal produtor - e irradiador - de

inovações tecnológicas desde Ford, e continua mantendo sua posição neste final
de século.
A atual transição de um regime tecnológico para outro só está sendo

possível graças à manifestação de um núcleo - cluster * de inovações, baseado
em novas tecnologias, com impacto sobre toda a arquitetura industrial das

economias mais avançadasC21).
O desenvolvimento da microeletrônica, e a aplicação de sua matriz

tecnológica a um conjunto de produtos e serviços, propiciou a conexão de uma
série de indústrias e segmentos sob a forma de um complexo, altamente

t20) - Sobre o funcionamento das instituições e o crescimento da indústria japonesa ver Emani
Teixeira Torres Filho (1991), A Economia Política do Japão: Reestruturação Econômica e seus
Impactos sobre as Relações Nipo-Brasileiras (1973-1990), Tese de Doutoramento, Instituto de
Economia Industrial, UFRJ, 1991; Taiichi Ohno, Toyota Production System, Cambridge,
Productivity Press, 1988; Michael Cusumano, The Japanese Automobile Industry - Technology and
Management at Nissan and Toyota, Cambridge, Harvard University Press, 1985.
(21) * M. Laplane, O Comp/exo Eletrônico na Retomada do crescimento industrial dos anos 80 nos

países desenvolvidos. Tese de Doutoramento, Instituto de Economia da UNICAMP, Campinas,
1992; Luciano Coutinho, "A Terceira Revolução Industrial e Tecnológica", in Economia e
Sociedade, na 1, agosto, Campinas, Instituto de Economia da UNICAMP, 1992.

50

articulado. A constituição desse cluster de inovações, capaz de penetrar em

praticamente todos os setores da economia, está configurando o surgimento de

um novo paradigma tecnológico vinculado à formação de novos setores
produtivos e a transformações profundas na estrutura de produçãoí22). Ou, se

quisermos resgatar os termos inicialmente fixados por Schumpeterí23), "novos
paradigmas" estariam associados ao surgimento de "inovações primárias".

Algumas condições centrais para a configuração do novo paradigma podem
ser encontradas na análise desse novo cluster.
(i) as inovações podem ser aplicadas de forma abrangente, tanto em bens

como em serviços;

(ii) sua oferta é crescente, e capaz de alimentar a demanda mesmo em sua
fase inicial de difusão acelerada;
(iii) elas provocam uma rápida queda dos preços relativos dos produtos

portadores de inovações, com redução de custos para os usuários;
(iv)

sua

utilização

produz

um

impacto

marcante

nas

estruturas

organizacionais, financeiras e sobre os processos de trabalho;

(v) são capazes de reduzir os custos de capital e de ampliar a produtividade
dotrabalhoí24).

(”) - Fábio Erber, "Paradigma Tecnológico, Complexo Industrial e Política Econômica da

Microeletrônica", Anais do XIII Encontro Nacional de Economia, ANPEC, vol.2, Vitória, 1985.
(23) - J.A. Schumpeter, A Teoria do Desenvolvimento Econômico, São Paulo, Abril, 1982.
(M) - Op. cit., Coutinho, nota n° 13, pp.70-71.

51

Esse

novo

paradigma

está

provocando

uma

onda

de

inovações

dinamizadoras das grandes economias capitalistas nos últimos anos que vem
sendo comparada a uma terceira revolução industrial.

Freeman e Pérez ampliaram ainda mais o raio de observação desse

movimento ao incluir * e enfatizar - as transformações nos processos
organizacionais e gerenciais. Estas, no princípio, pareciam apenas atender às
necessidades de superação de gargalos existentes no velho paradigma, mas

"rapidamente, mostraram todo seu dinamismo"(2S), o que pôde ser visto de forma
flagrante na indústria automobilística japonesa.

6. As Descontinuidades da Transição
Como sempre, o período de passagem do velho para um novo paradigma
carateriza-se por alterações estruturais profundas, que beneficiam e penalizam

desigualmente as economias e as nações.

Se atentarmos para o regime tecnológico que predominou no pós-guerra,
veremos que era baseado no baixo custo do petróleo e dos materiais intensivos

em energia.
Esse regime, que teve uma de suas expressões maiores na indústria

automobilística, solicitava um tipo de organização da produção baseada em
grandes plantas, com processo contínuo e linhas de montagem, fabricando

grandes quantidades de produtos idênticos.

(25) - Op. tít., Freeman e Pérez, nota n° 19, p. 23.
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A formação das corporações transnacionais como grandes conglomerados

praticamente auto-suficientes, com integração horizontal e vertical, aparecia como

um resultado quase natural desse estilo produtivo.
Porém, a disseminação do novo paradigma está promovendo uma

verdadeira revolução na organização e no gerenciamento da produção industrial,
abalando particularmente as grandes corporações. A utilização intensiva das
tecnologias de informação está permitindo a superação dos conceitos de

automação e mecanização e estimulando a integração dos processos de
concepção, gestão, produção e marketing^).

Esse complexo eletrônico que está tomando forma já é hoje praticamente tão
forte quanto o complexo automotivo, centro nervoso da economia mundial e

exemplo da produção taylorista-fordista. Sua evolução está apontando para uma
fusão com a técnica das indústrias de máquinas, desenhando um grande

complexo eletrônico-mecatrônico(27), que está prestes a ocupar o lugar da
automação nâo-programável, repetitiva, que marcou a indústria eletromecânica

clássica.
As condições para o desenvolvimento desse complexo eletrônico já estavam

formadas em meados da década de 70. Mas foi ao longo dos anos 80 que a

í26) - A análise dos problemas sociais provocados por essas mudanças estruturais

não serão

abordados por este trabalho. Somente como indicação, registramos quatro deles: (a) os altos
índices de desemprego que se manifestam em vários setores; (b) expansão da insegurança no
mercado de trabalho, no emprego e na renda; (c) aumento das desigualdades sociais; (d) e o
aumento das desigualdades entre países e segmentos da economia. Ver: Jorge Eduardo Levi
Mattoso, Trabalho e Desigualdade Social no Final do Século XX, Tese de Doutoramento, Instituto
de Economia da UNICAMP, Campinas, 1993.
(27) - Op. cit., Coutinho, nota n® 13, p.74.
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rápida disseminação desse novo paradigma produziu o que Pérez chamou de um

"vendaval de destruição criativa"(28)Simultaneamente, essa destruição vem patrocinando o surgimento de novos

caminhos para a economia, cujas tendências estão aflorando e se consolidando
nos anos 90, às quais, porém, os países em desenvolvimento só têm tido acesso
homeopaticamente.

Um desses novos caminhos começou a ser traçado pela política de redes
de parceria comandadas pelas corporações japonesas, e que pode nos ajudar a

entender melhor o real impacto, no Brasil, da rigidez das corporações americanas
e européias criadoras e criaturas dos sistemas tayloristas, fordistas ou fayolistas.

7. From Flvinq Geese...
O Japão foi um dos primeiros países a montar essas redes de parceria, que

exigiram intensa participação estatal na sua coordenação e implementação. Sua
economia optou estrategicamente por áreas de investimento, adaptando,

aprendendo, agregando e desenvolvendo tecnologia, de modo a dotar sua
indústria de um comportamento agressivamente competitivo.

A indústria japonesa constituiu-se, nos últimos anos, em um pólo

impulsionador do bloco asiático, para o qual a tecnologia gerada localmente é um
importante elemento diferenciador da competitividade.

(2e) - Carlota Pérez," Cambio Técnico, Reestructuracion Competitiva y Reforma Institucional en
los Paises en Desarrollo", Discussion Paper n’ 4, Banco Mundial, 1989, p.21.
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Tecnologicamente, a produção japonesa é a mais sofisticada de toda a

região. Países como a Coréia, Taiwan, Hong Kong e Singapura correm no vácuo

criado pela indústria japonesa, que comanda econômica e tecnologicamente todo

o bloco asiático. Em seguida, vém os membros da Assodation of South East Asian
Nations (Indonésia, Malásia, Filipinas e Tailândia, chamados Asean 4) que
gravitam em tomo do grupo anterior e se destacam pelas exigências tecnológicas

menores e trabalho-intensivas, bem como por operações mais simples de

montagem.
A marca desse dispositivo é um processo de aprendizado associado ao

desenvolvimento tecnológico, que começa com a tecnologia estrangeira, percorre
uma

sequência

de

fases

-

assimilação,

absorção,

difusão,

adaptação,

institucionalização, geração e inovação - até que a tecnologia original (ou uma

versão melhorada dela), seja novamente transferida, só que desta vez para uma
economia tecnologicamente menos avançadaí29).

Na Ásia, vários países em desenvolvimento conseguiram trabalhar com esse

sistema e iniciar um processo de aprendizado e transferência de tecnologia a
partir das zonas de processamento de exportação. A dinâmica desse processo

que busca a elevação constante do nível tecnológico, denominado fíying wild
geese scheme(x\ caminha do líder ao último do grupo e deste ao líder e acaba

í29) * Sobre esses processos, ver Michael Porter, The Competitive Advantage of Nations, Nova

York, The Free Press, 1990, especialmente os capítulos 1, 3 e 4; Otaviano Canuto, Brasil e Coréia
do Sul: os (Des)caminhos da Industrialização Tardia, São Paulo, Nobel, 1994.
í30) - Nos estudos sobre a Asia, esse diagrama foi utilizado por: Kiichiro Fukusaku, "Economic
Regionalization and Intraindustry Trade: Pacific Asian Perspectives", OECD Technical Papers n°
53,1992.
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por pressionar o bando em geral, e cada goose em particular, para melhor se

dispor na disputa do mercado mundial.

Operando com esse esquema, Mortimore procurou estudar como "alguns

países em desenvolvimento são capazes de alterar conscientemente a natureza
estrutural de sua integração no sistema de produção intemacional"(31).

Segundo este autor, a atividade exportadora desses países deixaria de se
basear apenas em recursos naturais e em trabalho não qualificado, aumentando a

utilização de trabalho mais capacitado e de tecnologia.
Mais do que isso, esse processo, baseado em uma constante elevação

tecnológica - technological upgrading -, acabaria por dar uma sustentação maior

para todo o esquema, possibilitando o controle local sobre os mecanismos de
industrialização no contexto de uma nova ordem industrial mundial.

Os traços originais desse dispositivo residem

exatamente

na

sua

capacidade de constituição de um novo formato produtivo, mais flexível e mais
capacitado para acompanhar as flutuações do mercado, ao aproveitar ao máximo

as vantagens competitivas de cada país ou setor industrial(32).

8. ...T0 Sittinq Ducks
O avanço econômico dos países asiáticos concentrou-se nas indústrias mais

dinâmicas e tecnologicamente mais capacitadas, facilitando seu acesso aos

mercados mais modernos e dinâmicos.

(31) - Michael Mortimore, Transforming Sitting Ducks into Flying Geese: the Example of the
Mexican Automobile Industry", Discussion Paper, Santiago do Chile, CEPAL, 1994, pp.6-8.
(32) - Op. cit., Porter, nota n* 29, p.63.
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A disseminação de parcerias

interempresas,

intersetores e mesmo

interpaíses incorporou-se à prática associativa do bloco oriental, constituindo-se

em um significativo diferencial das corporações transnacionais asiáticas em

relação ás americanas e européiasí33).
De forma diversa, na América Latina, e também no Brasil, os sucessos de
exportação localizaram-se em setores manufatureiros menos dinâmicos e
baseados em uma ampla utilização de recursos naturais.

Os Asian Nics (Newly Industhalizing Countries),

que viveram

uma

industrialização relativamente mais tardia do que vários países da América Latina,
evoluíram da política de substituição de importações para uma estratégia voltada
para fora, complementada pelas zonas livres de exportação que funcionavam
como regiões de transferência tecnológica.
O resultado foi a implementação de uma política direcionada para as

exportações, cujo principal e primeiro beneficiário foi o Japão.
Evidentemente, os países asiáticos e latino-americanos viveram processos

distintos de industrialização, de capacitação competitiva de sua produção e de
sua conexão com o mercado mundial, a começar da natureza e da qualidade
distintas da intervenção do Estado na economia.

Além de um modelo de análise, a imagem transmitida pela expressão flying
geese, utilizada por Mortimore, indica ordem e direção, enquanto que sitting

ducks sugere um alvo sem defesa, na mira do predador. Diante de um certo

f33) - Sobre o caráter "excludente" e "hieraquizante” dessas práticas, ver: Helena Hirata, ed.,

Sobre o “Modelo" Japonês - Automatização, Novas Formas de Organização e de Relações de
Trabalho, São Paulo, Edusp, 1993.
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desconsolo transmitido pelas grandes montadoras brasileiras e sindicatos de

trabalhadores no início dos anos 90, pareceu-nos apropriado manter essas
mesmas expressões em nosso trabalho.

9. Uma Nova Ordem no Setor Automotivo
Desde meados dos anos 80 uma nova ordem industrial vem se constituindo
em todo o mundot34), através de um inédito e integrado sistema internacional de
produção que está se alimentando e sendo alimentado pelo desenvolvimento de

novos paradigmas tecnológicos.
Como em outros momentos, o complexo automotivo vem se afirmando como

um grande laboratório, capaz de gerar e difundir tecnologias e novos métodos de
gestão da produção e do trabalho. Só que, desta vez, o centro nervoso deslocou-

se dos Estados Unidos para o Japão.
Foi a partir das experiências da Toyota, coordenadas por Taiichi Ohno, que

o mundo conheceu uma nova organização da produção e novos métodos de
gestão que começam a se disseminar pelo mundo a partir dos anos SOt35).

O desempenho do setor automobilístico e dos ramos diretamente correlatos

vem se destacando com um peso tão grande no processo de desenvolvimento da
indústria

que

acabaram

por

dar

forma

a

um

verdadeiro

"estilo

de

( ) - Op. cit., Mortimore, nota n° 31, p. 39 em diante.
C5) - Benjamin Coriat, Penserá PEnvers, Paris, Christian Bourgois Éditeur, 1991; Roger Boyer e

Jean-Pierre Durand, Ueprès-fordisme, Paris, Syros, 1993; Mauro Zilbovicius, "O Pensamento
Clássico em Administração e Engenharia de Produção e o Modelo Japonês", Discussion Paper,
São Paulo, Escola Politécnica da USP, 1994.
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industrialização"^), chegando a ser considerado o motor do crescimento

econômico e a principal fonte de estímulo à competitividade.
Quadro 2
Produção de autoveículos nos maiores países produtores
1977/1993 - (1.000.000 veículos)
Japão

Ano
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

8,5
9.3
9,6
11.0
11,2
10.7
11.1
11.5
12,3
12,3
12,2
12.7
13.0
13,5
13,2
12,5
11.2

EUA
12,7
12,9
11,5
8,0
7.9
7.0
9.2
10,9
11.6
11.3
10,9
11.1
10,8
9,8
8,8
9,8
10,9

Alema
nha
4,1
4,2
4.2
3.9
4.1
4.2
4.2
4.6
4.5
4,6
4,6
4,6
4,9
5,0
5,0
5,2
4,0

França
3.5
3.5
3,6
3,4
3.0
3,1
3,3
3.1
3.0
3,2
3,5
3.7
3,9
3,8
3.6
3,8
3.2

Canadá

Coréia
do Sul

1.7
1.7
1,6
1.3
1.3
1.3
1.5
1.8
1.9
1,9
1.6
2,0
1,9
1.9
1.9
2.0
2.2

Espa
nha

0.1
0.2
0,2
0.1
0,1
0,2
0.2
0.3
0.4
0,6
1,0
1.1
1.1
1.3
1.5
1.7
2.1

1.1
1.1
1,1
1.2
1.0
1.1
1.3
1.3
1.4
1.5
1.7
1.9
2.0
2.1
2.1
2.3
1.8

Reino
Unido
1.7
1.6
1.5
1.3
1.2
1.2
1,3
1.1
1.3
1.2
1.4
1.5
1.6
1.6
1.5
1.5
1.6

Total
40,9
42,3
41,5
38,4
37,5
36,3
39,7
41.7
44.3
45.2
45.7
48,6
49,0
48,2
46,5
47,6
48,4

Fonte: American Automobile Manufacturera Association; AN PA VE A.

No final dos anos 60, a produção mundial seria avaliada em cerca de US$
500 bilhões. Se nesse total forem incluídas as negociações de veículos usados,

os trabalhos de manutenção, reparo e as vendas de auto-peças, a cifra
praticamente alcança a casa de um trilhão de dólares.
O complexo automotivo deu origem também a algumas das maiores

corporações transnacionais do mundo e, por isso mesmo, tende a se tornar
rapidamente o mais globalizador dos mercados.

(“) - Sobre as características desse estilo ver Peter O'Brien, The Automotive Industry: the
Permanent Revolution", in G. van Liemt (ed.), Industry on the Move, Genebra, International Labour
Office, 1992; Robert J. Thomas, What Machines Cant Do - Politics and Technology in the
Industrial Enterprise, Berkeley, University of Califórnia Press, 1994.

59

A mais bem sucedida economia deste século, a dos Estados Unidos,

construiu-se a partir da indústria automobilística. E nos anos 80, o Japão, que
avançou sobre mercados até então dominados pelos americanos, também teve no

setor automotivo seu centro elaborador e difusor de novas técnicas de produção.
O complexo automotivo japonês criou um ambiente a partir do qual

começou-se a definir os contornos de uma nova ordem industrial, que teve na sua
raiz uma

saturação da

capacidade

produtiva

do

antigo sistema.

Esta

overcapacity^7^ pressionou no sentido da busca de um novo perfil e de uma nova

forma de atuação das corporações transnacionais, em particular do setor
automotivoí38).

10. 0 Fim de um Estilo
Esse novo estilo de produzir, porém, apresentou também uma outra
capacidade, não tão virtuosa quanto a primeira: a de introduzir problemas de

equidade e de integração, que os países em desenvolvimento têm dificuldades
para resolver.

Na América Latina, mais do que nos países avançados, a indústria
automobilística quase sempre foi identificada pelas autoridades governamentais

aos próprios processos de industrialização. As empresas que aqui se instalaram

(37) - K. Hoffman e R. Kaplinsky, Driving Force: the Global Reestructuring of Technology, Labor
and Investment in the Automobile and Components Industries, Boulder, Westview Press, 1988.
í38) - A recuperação dos fabricantes americanos a partir de 1992 sugere que esses sucessos

basearam-se, em grande parte, em um mercado disponível e em expansão.
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beneficiaram-se de uma forte tutela estatal, de proteção, crédito fácil e reserva de

mercado.
A lógica da política de substituição de importações indicava que o

crescimento dos mercados nacionais elevaria gradativamente a capacidade da
indústria ao domínio das operações mais complexas, condição necessária para

uma intensa política de exportação.
Essa lógica, porém, não se realizou. O que seria agravado com as
transformações da economia mundial e a não integração, com raras exceções,

dos países em desenvolvimento no processo de globalização em curso na
indústria automobilísticaí39).

Como alertara Pérez sobre os processos de transição para novos

paradigmas: diante das novas tecnologias, às quais só tem um acesso residual e
localizado, os países mais atrasados, e dentre estes o Brasil, vêm enfrentando
dificuldades para a retomada do seu desenvolvimento industrial.
Uma reestruturação competitiva em profundidade da sua indústria exigiría,

antes de mais nada, disposição governamental para comandar uma integração

ativa no mercado internacional, assim como a resolução de problemas estruturais
que demandariam investimentos nem sempre disponíveis.
As inovações tecnológicas, que não se reduzem à maquinária e seus

componentes, mas englobam as mudanças nos processos produtivos, de

(“) * Sobre essas relações, ver: Maria da Conceição Tavares e José Luís Fiori, (Des)Ajuste Global
e Modernização Conservadora, São Paulo, Paz e Terra, 1993.
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organização e de gestão^40), têm se destacado como uma das mais eficientes

definidoras de novas vantagens competitivas. No entanto, esse crescimento da
competição nas novas relações globais da economia tem registrado uma
diminuição das preferências pelas transações com os países não-desenvolvidos.
Antes dos anos 80, o Brasil e o México eram considerados áreas com

potencial de crescimento, onde as grandes corporações americanas e européias
já operavam em um mercado grande, protegido e promissor.

Mas foi na Ásia que a auto-indústria se desenvolveu, principal mente na

Coréia e em Taiwan. A capacidade produtiva de veículos de passeio e comerciais
da América Latina cresceu de 900 mil unidades em 1970 para 2 milhões em 1980,
decrescendo para 1,8 milhão em 1990.
Nos países asiáticos a produção subiu de 200 mil veículos em 1970 para

400 mil em 1980, disparando para 2,6 milhões em 1988.

f40) - Afonso Fleury e Mario Salemo, "Condicionantes e Indutores na Modernização Industrial no
Brasil", Discussion Paper, Depto. de Engenharia de Produção, Escola Politécnica da USP, 1989.
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Quadro 3
Produção de autoveículos
Brasil, México, Japão, Coréia e EUA
(mil unidades)
1960/1993
Ano
1960
1970
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Brasil México
•
133
416
189
1.165
490
780
597
859
472
896
285
865
344
967
398
1.056
272
920
233
1.069
511
1.013
641
915
821
960
989
1.083
1.074
1.080
1.391

Japão Coréia
481
1,8*
5289
28,8
11.000
123
134
11.200
10.700
162
221
11.112
265
11.465
12.271
378
12.260
602
12.249
980
12.700 1.084
13.026 1.129
13.487 1.322
13.245 1.498
12.499 1.730
11.228 2.050

EUA
7.905
8.283
8.009
7.900
7.000
9.205
10.939
11.650
11.335
10.910
11.187
10.852
9.780
8.811
9.778
10.890

Fonte: ANFAVEA; American Automobile Manufacturers Association; (*1962)

A fragilização da capacidade de financiamento e de coordenação da política

industrial pode explicar em parte o baixo desempenho da indústria brasileira. Mas

é fundamental que sejam integradas a essa análise a avaliação: (i) da
consistência efetiva da política governamental para a indústria automotiva; (ii) do
impacto nesses países das estratégias globais das grandes matrizes.
Algumas características da indústria asiática sugerem que seu desempenho

contou com várias vantagens em relação ao Brasil, a começar dos benefícios
causados pelos impactos da nova onda de inovações originada no Japão.
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A indústria automotiva asiática construiu-se aprendendo, assimilando e

copiando os aspectos centrais dos métodos, da tecnologia e da produção
japonesa. Mais do que isso, porém, foram desenvolvidas políticas governamentais

destinadas à dinamização da indústria automotiva, com normas de incentivo à
participação estrangeira (associações acionárias, readequação das relações com
os fornecedores e inter-fornecedores, subcontratações e terceirização) nas
empresas nacionais ou com elas, em sintonia com as práticas das corporações
japonesas de montagem de malhas produtivas.

Essa associação em rede, de estilo oriental, contrasta claramente com as
relações estabelecidas na América Latina, e no Brasil, pelas corporações
americanas e européias, que, diante do avanço da indústria japonesa, tornaram

visível sua verticalidade e rigidez.
É interessante notar que no início da recuperação recente da indústria

automobilística americana essa rigidez foi combatida com um amplo apoio
institucional, que superou as fronteiras dos fabricantes, e que passou pela

redefinição de sua rede de parcerias (inclusive com empresas japonesas),
envolvendo ações governamentais, entidades educacionais e sindicatos. Essa

nova articulação institucional demonstrou-se extremamente importante para a
retomada da indústria americana.
As corporações transnacionais que passaram a constituir e a operar através

de malhas produtivas voltadas para fora, desverticalizando sua produção,

começaram a se diferenciar das corporações voltadas para dentro. As que
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mantiveram esse padrão, em geral procuraram abrigo oficial, tentando manter seu

desempenho em mercados protegidos e segmentados, como foi o caso brasileiro.
O nível de exportações alcançado através dos programas governamentais e

o alto índice de nacionalização dos veículos produzidos (cerca de 90% no Brasil e
60% no México, no início dos anos 80) ajudaram a transmitir uma imagem de

força da indústria automotiva latino-americana.
Essa força, porém, não surgia de uma produção eficiente, alimentada pela
incorporação de novas tecnologias e processos organizacionais, base da nova

competitividade internacional. Ao contrário, era uma imagem que resultava
basicamente

das

obrigações

impostas

pelos

governos

aos

produtores,

combinadas com esquemas mal concebidos para o aumento das exportações

através de compensações financeiras oficiais.
O contraste com os asiáticos foi grande, principalmente quando se verifica
que as exportações brasileiras nos anos 80 praticamente prescindiram das

inovações.

Em outras palavras, no Brasil, a transição de uma política de substituição
de importações para uma política de exportação de manufaturados da indústria
automotiva, não foi concebida, planejada nem executada para ser feita de um

modo intemacionalmente competitivo.
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Quadro 4
Produção de carros de passageiros
(1000 unidades)
Ano

Brasil

México

Argentina

Total

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

933
586
673
748
679
759
815
683
782
731
663
705
816

303
356
301
207
245
297
209
277
354
439
598
721
778

218
139
107
129
137
114
138
159
136
108
81
110*
137*

1.663
1.309
1.296
1.229
1.222
1.337
1.293
1.222
1.411
1.357
1.420
1.631*
1.846*

Fonte:ECLAC/UNCTAD Joint Unrt.* Dados preliminares.

O quadro 4 acima fomece-nos uma espécie de raio-X da indústria

automobilística latino-americana durante os anos 80. A produção brasileira de
quase um milhão de veículos em 1980 cai 37% no ano seguinte. A produção

mexicana cairia 42% entre 1981-83 e somente voltaria a recuperar seu
desempenho em 1988. Na Argentina, a produção decresceria 51% entre 1980-82

atingindo o seu nível mais baixo em 1990<41).

f1) - Os demais países latino-americanos não podem ser propriamente caracterizados como
produtores de autoveículos.
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Quadro 5
Exportação de carros de passageiros
(1000 unidades)
Ano
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Brasil México Argentin
a
113
157
120
133
152
161
138
280
226
165
120
127
241

13
9
14
21
30
50
41
135
144
165
250
342
349

...
1
3
5
5
1
...
...
2
2
1
nd
nd

Total
113
158
123
138
157
212
178
415
372
332
370
462
580

Fonte:ECLAC/UNCTAD Joint Unit.

Os dados do quadro 5 dâo-nos alguns indicadores da competitividade da

indústria latino-americana. As exportações argentinas foram quase inexistentes.
Brasil e México procuraram vencer a recessão de seus respectivos mercados
internos pela via das exportações. O Brasil elevou seu coeficiente de exportação

(porcentagem exportada em relação ao total de vendas) de 12% no início de 1980

para 22% no final da década. A política de incentivo às exportações do então

ministro Delfim Neto, que buscava, antes de

mais nada, a superação dos

desequilíbrios da balança de pagamentos, manifestou-se com mais força na

compressão do mercado interno e no achatamento real dos salários do que no
aumento da competitividade dos veículos brasileiros.

Visto de um outro ângulo, os investimentos estrangeiros diretos foram e

continuam sendo componentes fundamentais do estilo latino-americano de
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industrialização; e a indústria automotiva é exemplo mais contundente do

investimento estrangeiro direto na América Latina e no Brasil.
Esses investimentos foram realizados, ao longo do tempo, basicamente
pelas corporações americanas e européias, que acabaram por imprimir um ritmo

para a indústria automotiva brasileira que nem sempre esteve sintonizado com as

tendências internacionais.
A indústria automobilística brasileira acusou o golpe japonês assestado

contra a indústria americana e européia. Acompanhou seu declínio e mostrou-se
extremamente vulnerável às transformações globais da competição e às

combinações produtivas dela resultantes.
Somente nesse contexto é que podemos entender os pífios resultados de

uma das maiores experiências em joint ventures do mundo, a Autolatina, nascida
para racionalizar a produção da Volkswagen e da Ford no Brasil e na Argentina.

Em 1990, a Autolatina-Brasil foi a quarta maior empresa da América Latina em
volume de vendas. Caiu para a oitava posição em 1991 e, mesmo assim,

permaneceu como a maior companhia privada até 1992, quando foi ultrapassada
pela GM mexicana. Em 1991, a Autolatina teve um déficit operacional de quase

US$ 150 milhões no Brasil. Na Argentina a perda foi de US$ 20 milhões no
mesmo período^42).

í42) "Las empresas mas grandes de America Latina", in AmericaEconomia, número especial,

dezembro de 1992.
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O quadro 6 registra a presença das corporações instaladas no Brasil e a sua
posição entre as 200 principais empresas exportadoras da América Latina nos
anos 1990-91.

O peso desses grupos é um componente significativo do perfil exportador da

região, sendo responsável por 12% do valor total exportado pelas 200 maiores
companhias. A relação das 25 mais importantes empresas estrangeiras
exportadoras inclui nove filiais das corporações de origem americana e européia,

que arrecadam 62% do valor total das operações, equivalente a US$ 11,5 bilhões.

Quadro 6
Exportações das Montadoras na América Latina - lista das 200 maiores
1990/1991
Ranking
1991

Ranking
1990

Pais de
origem

País
da filial

Exportaçõe
s
(US $ mil)

Destino das
exportações

3

6

GM

México

2.332

5

4

Ford

México

1.400

Am.do Norte
Asia
Am.do Norte

7

-

Chrysler

México

1.176

Am.do Norte

15

20

Volks

México

614

24

16

Fiat

Brasil

449

25

51

Brasil

441

36

38

Ford New
Holland
Volks

Brasil

319

50

47

Renault

México

236

52

56

GM

Brasil

224

117

-

Mercedes

Brasil

98

Am. do Norte
Europa
Am. Latina
Europa
México
Am.do Norte
Argentina
Am.do Norte
Europa
Am.do Norte
Am.Latina
Norte
nd

124

-

Scania

Brasil

90

nd

171

•

Renault

Argentina

71

Europa
Am. Latina

Fonte: ECLAD/UNCTAD Joint Unlt.

69

Como se pode notar, o México exportou 76,5% e o Brasil 21,5%. As
operações mexicanas tiveram basicamente como alvo a América do Norte, depois

a Europa e a Ásia. As exportações do Brasil foram prioritariamente para a
América do Norte, Europa, México e Argentina. As operações de maior sucesso

das corporações americanas foram as do México, sugerindo, praticamente, uma

integração mexicana praticamente subordinada aos Estados Unidos.
Quanto ao Brasil, pelo desempenho demonstrado nos anos 60 e início dos

90 seria pertinente a pergunta sobre o futuro da sua indústria automotiva. Durante
esse período, as filiais brasileiras dos grandes fabricantes sobreviveram sem um

objetivo claro para suas operações, apenas racionalizando minimamente a
produção em meio a um ambiente de crise constante.

A quebra das regras protecionistas no início dos anos 90 sacudiriam de alto
a baixo as montadoras brasileiras, que passaram a procurar políticas alternativas

para a preservação de seu patrimônio.
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III - O NASCIMENTO DAS CÂMARAS SETORIAIS

"O capitalismo é um alvo móverí1), declarou Philippe Schmitter, sem medo

de parecer óbvio. O comentário nascia das observações de seu próprio trabalho e
da rigidez muitas vezes demonstrada por modelos explicativos em seu confronto

com a realidade.
Em nosso estudo sobre as câmaras setoriais procuramos não perder de

vista o alerta de Schmitter, cuja oportunidade seria realçada pelas características
instáveis da economia brasileira e pela diversidade das análises dos mecanismos

que ligam o Estado à sociedade.
Nos momentos de trânsito de um ambiente econômico para outro,
exatamente quando começaram a surgir as câmaras setoriais, a compreensão

desses mecanismos institucionais é tarefa das mais complexas.

Os estudos de Diniz e BoschiP) destacaram a coexistência de formatos

associativos pluralistas e corporativos, em vários momentos do desenvolvimento
capitalista no Brasil, estimulando os estudos no sentido de superar, no plano
teórico, a dicotomia entre esses dois modos de intermediação.

No plano empírico, esses autores mostraram como o modelo corporativo
acabou gerando "movimentos inversos de criação de espaços alternativos onde

(1) - Philippe Schmitter, ”Sectors in Modem Capitalism: Modes of Governance and Varíations in
Performance”, In R. Brunetta e C. Dell'Aringa (eds ), Labour Relations and Economic Performance,
Londres, Macmillan, 1990, p.3.
(2) - Eli Diniz e Renato Boschi, "O Corporativismo na Construção do Espaço Público", in R. Boschi
(ed.), Corporativismo e Desigualdade • A Construção do Espaço Público no Brasil, Rio de Janeiro,
Rio Fundo Editora, 1991.
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interesses de âmbito restrito podem ser aglutinados de

maneira

mais

autônoma"^).
A fusão das características de um padrão tradicional com elementos de um
novo modelo pode ofuscar a visão do analista que, muitas vezes, não consegue

distinguir os componentes declinantes daqueles que estão tendendo a tomar-se

hegemônicos.
Processos desse tipo começaram a se desenvolver durante o governo
Collor, quando a economia e a sociedade viveram uma profunda inflexão,

desestabilizando ainda mais o processo de transição política, exacerbando o
caráter híbrido da nossa democracia, acentuadamente "excludente quanto aos
processos de tomada de decisão"(4).

As câmaras setoriais só puderam surgir durante a segunda fase do governo
Collor, quando: (i) o governo não contava com capacidade para assumir

plenamente seu papel dirigente na sociedade, em uma situação em que o livre
jogo do mercado acentuava ainda mais a crise da indústria; e (ii) os diversos

segmentos do setor industrial demonstravam capacidade de organização, de

articulação e de representação dos seus interesses.
Essas condições, semelhantes às apontadas por CawsonC5) encontravam-

se suficientemente acentuadas no setor automotivo brasileiro e permitiram a
conformação da câmara setorial como um arranjo neo-corporatista.

(3) - idem, p. 16.

C) - Lourdes Sola, "Estado, Reformas Estruturais e Democratização no Brasil", in Revista USP, n6
17, março-maio, São Paulo, CCS da USP, 1993, p.160.
í5) - Alan Cawson, Corporatism and Political Theory, Londres, Basil Blackwéll, 1986, p. 13.
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1. A Grande Transformação
A partir de meados de 1991, as câmaras setoriais começaram a ser

propostas pelo governo como espaços de negociação tripartite para viabilizar
estratégias de reestruturação de setores industriais, colocando entre parênteses

suas atividades voltadas para a administração do descongelamento de preços
realizado pelo Plano Collor II.
Para mudar essa orientação, a secretaria de Economia, na época o órgão

responsável pela coordenação da política industrial, baseou-se no espírito da
proposta contida na formulação dos Grupos Executivos de Política Setorial

(GEPS), de junho de 1990<6), que definia as cadeias produtivas como alvos
privilegiados de discussão e implementação de programas de qualidade e de

competitividade.

Ao mesmo tempo, porém, a secretaria introduziu duas alterações de
qualidade, que contrastavam com o comportamento geral do governo Collor.

Primeiro, enfatizou a negociação como forma de elaboração de políticas,

dispondo-se a dividir responsabilidades e abrindo mão de prerrogativas legais do
poder estatal.
Segundo, condicionou a negociação à inclusão de representantes dos
trabalhadores, atribuindo às câmaras um inédito caráter tripartite. A proposta de
instalação das câmaras incluía a abertura de um processo de discussão sobre a
(®) - Os GEPS foram concebidos para coordenar a implementação da nova política industrial
prevista pelo documento oficial do governo intitulado "Diretrizes Gerais da Política Industrial e de
Comércio Exterior*', de 26 de junho de 1990.

13

situação do setor, que tinha no seu horizonte - como uma possibilidade nâo como
obrigatoriedade - a celebração de um acordo entre as partes.
A primeira câmara a se instalar como fruto dessa nova concepção seria a

câmara setorial de brinquedos, em 5 de junho de 19910.

Várias câmaras funcionariam nesse período, mas nem todas possuíam as

características de mecanismos tripartites: a participação, esporádica, de alguns
sindicatos de trabalhadores, inclusive no setor de brinquedos, pautou-se pelo
descompromisso com a forma nascente de negociação.
Em momentos anteriores,

organismos com funções similares foram

projetados por agências governamentais; alguns até seriam instalados com a
denominação de "câmara", ainda que explicitamente se definissem como órgãos

de acompanhamento, de assessoria ou de consulta, com objetivos de curto
alcance.
Desta vez, porém, a partir do início dos trabalhos da câmara automotiva, o
arranjo era fundamentalmente novo.
As câmaras dessa nova fase não nasceram como uma simples atualização

de expedientes já utilizados em outros governos, cujo horizonte era restrito ao

controle de preços e salários.
Pelo contrário, as novas câmaras surgiram negando os limites,

a

composição e os objetivos das câmaras anteriores. Mais do que isso, elas

(7) - "Câmaras Setoriais - Relatório de Situação do Ministério de Economia, Fazenda e
Planejamento, Secretaria Nacional de Economia", Brasília, outubro de 1992, p. 24. A principal
associação de empresários a participar desse processo foi a Associação das Indústrias de
Brinquedos (Abrinq), cujos dirigentes, Emerson Kapaz e Oded Grajew, pertenciam ao Pensamento
Nacional das Bases Empresariais (PNBE).
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responderam a um novo processo de escolha política, pressionado por um

ambiente econômico especial e com repercussões na relação entre segmentos e

forças que compunham cada um dos setores implicados.
As características da crise econômica e as alterações na trajetória de seus

três componentes básicos - Estado, Capital e Trabalho

colocaram sua marca na

origem das câmaras. Nossa visão, assim, distancia-se de análises que procuram

apresentar as câmaras atuais apenas como mais uma versão, adocicada pela

participação dos sindicatos, de mecanismos de intermediação de interesses
recorrentes na história do Brasil^).

2. As Câmaras no Governo Samev
A experiência que mais se aproximou das câmaras de hoje, no que diz
respeito à sua concepção, foi desenvolvida em 1988, durante o governo José
Sarney. Nessa época, as câmaras setoriais foram projetadas para discutir a

política industrial com os empresários das diversas cadeias produtivas. Porém,
quando implementadas, seus objetivos originais foram bastante modificados.

Inspiradas nos esforços de renovação que se desenvolveram no interior de
vários órgãos governamentais, particularmente no BNDES, que desde a metade

dos anos 80 discutia novos caminhos para a economia brasileiraí9), essas

f) - Argumentos sobre a sintonia das câmaras setoriais com a tradição brasileira de
relacionamento do setor público com o privado podem ser encontrados em: Lucia Helena Salgado,
"Política de Concorrência e Estratégias Empresariais: um Estudo da Indústria Automobilística", in
Perspectivas da Economia Brasileira -1994, vol. 1, Rio de Janeiro, IREA, 1993.
- Entrevistas com Antonio Maciel (1994), ex-secretário adjunto da Secretaria da Economia e
com Nelson Tavares, da equipe do BNDES e ex-membro da secretaria de Política Industrial
(1994).
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câmaras foram originalmente concebidas como parte integrante da estratégia de
modernização da indústria nacional.

A "Nova Política Industrial", definida no início de 1988, assinalava a
necessidade premente de o Brasil buscar índices de qualidade compatíveis com

as novas exigências internacionais.
O centro das preocupações voltava-se para o conjunto da cadeia produtiva,

que deveria ser trabalhada a partir de três instrumentos básicos: Programas
Setoriais Integrados (PSI), Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial

(PDTI) e Programas Especiais de Exportação (Befiex).
A coordenação desses programas seria reservada ao Conselho de

Desenvolvimento Industrial (CDI), um colegiado interministerial, responsável pela

formulação da política industrial do país, e que recebia assessoria direta de um
conselho de representantes do empresariado.

Em julho de 1989, o CDI classificaria o parque industrial brasileiro em
dezoito complexos industriais<10), a partir dos quais seriam criadas as câmaras

setoriais. Estas deveríam elaborar diagnósticos da competitividade dos complexos
industriais, detectar distorções e identificar caminhos para o seu equacionamento.

Essa estratégia, que havia sido incorporada a várias resoluções do então
Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio,

praticamente nâo

saiu do papel. É certo que uma série de obstáculos burocráticos se interpuseram

(10) - Segundo a "Resolução do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio", de

12.07.89, os complexos definidos foram: Aeronáutico e Aeroespacial; Agroindústria; Automotivo;
Construção Civil; Construção Naval; Cortume, Artefatos de Couro e Calçados; Elétrico; Eletrônico;
Ferroviário; Máquinas-ferramenta; Metais Não-ferrosos; Moveleiro; Papel e Celulose; Petróleo;
Química de base; Química fina; Siderúrgico e Têxtil.

76

em seu caminhoí11). Mas é preciso ir mais fundo, ainda mais quando sabemos
que uma parte desse projeto foi efetivada, só que de uma maneira oposta á

concepção original.

No final de 1989, o ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, diante das
dificuldades de controlar a inflação, passou a utilizar as câmaras como

mecanismos voltados para o controle de preços, do qual participavam o governo e
os empresários.

Nessa versão, tiveram uma vida breve. Funcionaram mais como canais de
pressão dos empresários sobre o Estado, compactuaram com a indexação dos
preços e, por essa via, acabaram fracassando também como mecanismos de

controle inflacionário.
A prevalência da visão do ministério da Fazenda, que impedia o

desenvolvimento dos objetivos originais das câmaras, acabaria por conectá-las a
experiências anteriores, típicas do corporativismo de Estado, como a Comissão
Central de Preços (CCP, criada em 1946), a Comissão Federal de Abastecimento
e Preços (Cofap, de 1952), a Comissão Nacional de Estímulo à Estabilização de

Preços (Conep, de 1967) e ao Conselho Interministerial de Preços (CIP, 1968),
criado pelo ministro Delfim Netto, durante o governo Costa e Silva, para verificar e

impedir abusos de poder econômico.
Todos esses mecanismos estiveram fortemente ligados ao padrão - bipartite

e clientelista - de intermediação de interesses do Estado brasileiro.

(11) - Luiz Paulo Velloso Lucas, "A Política Industrial Brasileira, Avanços e Desafios", mimeo,
1992.

77

Sistematizando a experiência das câmaras durante o governo Sarney,
podemos dizer que:

(i) como instrumentos de discussão estratégica da política industrial, com

base nas cadeias produtivas, as câmaras só tiveram uma existência virtual, como

projeto de um setor da burocracia estatal;
(ii) as câmaras que se concretizaram, não foram mais do que mecanismos

de troca entre o Estado e as elites empresariais, instrumentos opacos,

recorrentemente utilizados pelo Estado ao longo da sua história corporativista e

autoritária;
(iii) havia, porém, um item comum entre o projeto inicial e a sua realização:
as câmaras foram concebidas como mecanismos bipartite - para a elaboração

de estratégias de desenvolvimento

industrial;

e foram instaladas como

mecanismos bipartite, destinados a assessorar o governo no gerenciamento de

preços.
Nesse processo seriam explicitadas pelo menos duas visões diferentes

sobre as câmaras setoriais, originadas no interior da burocracia estatal. As duas,

porém, em que pesem diferenças de objetivo, afirmavam o Estado como o
emulador de políticas, centro em torno do qual deveriam gravitar as comissões,
grupos, câmaras, conselhos e outros.
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3. Novos Rumos
A inflexão operada por Collor, ao indicar o livre mercado como o grande

estimulador da competitividade, sinalizava a natureza liberal do ajuste proposto e
provocaria um verdadeiro frísson em vários setores industriais.
A liberação das importações decidida através da Medida Provisória n° 158,

de março de 1990, eliminava as barreiras não-tarifárias, representadas pela

relação de produtos cuja importação estava suspensa, pelos programas de
importação das empresas e pelos regimes especiais de importação. No seu

rastro, a Medida Provisória n° 161 suspendia ou eliminava a maioria dos

incentivos fiscais e subsídios.

Em junho do mesmo ano, o governo divulgava um documento intitulado
"Diretrizes Gerais da Política Industrial e de Comércio Exterior", que procurava

nortear as mudanças para o novo modelo.
Rapidamente a indústria brasileira ver-se-ia exposta à concorrência

internacional.
Segundo as novas normas do governo, o Estado deveria deixar de interferir
nas questões referentes ao desenvolvimento industrial, fosse através de controles

administrativos, distribuição de incentivos fiscais e benefícios ou da definição de
regulamentos especiais para a produção e o comércio.

O documento recomendava explicitamente a formação de "mecanismos de
articulação e coordenação que viabilizassem o planejamento consensual entre
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governo e iniciativa privada", definida como o "principal agente do processo
produtivo"(12).

Para o governo, em meio à nova situação criada, a competitividade do setor
produtivo passaria a ser estimulada por programas especialmente criados para
tanto<13), que se articulariam com uma série de órgãos subordinados à Secretaria

da Economia, e encarregados da coordenação da política industrialí14).

O vínculo entre as agências públicas e o setor privado deveria ser feito
pelos GEPS. Estes, originalmente previstos como espaços de discussão de um

novo padrão de desenvolvimento econômico entre empresários e governo, não
conseguiríam sair do mundo das intenções e dos papéis. Terminariam sufocados
pelas pressões imediatas, que exigiam o gerenciamento dos preços em plena

abertura comercial, na tentativa de manter sob controle o processo inflacionário.

Mais uma vez, as promessas de estabilização da economia no curto prazo,
impediam qualquer planejamento de.fundo.

O Plano Collor II, lançado para corrigir o Collor I, em fevereiro de 1991,
tentaria um novo congelamento de preços. Seu fracasso levaria à substituição da

ministra Zélia Cardoso de Mello pelo ministro Marcílio Marques Moreira, que
avançaria na via da liberalização comercial, financeira e na desregulamentação

dos preços.

(12) - Introdução ao documento "Diretrizes Gerais da Política Industrial e do Comércio Exterior", de
junho de 1990.
(13) - Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria (PACTI), de setembro de 1990; o

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), de novembro de 1990; e o Programa
de Competitividade Industrial (PCI), de fevereiro de 1991.
(14) - Departamento de Abastecimento e Preços (DAP); Departamento de Indústria e Comércio

(DIC); e Departamento do Comércio Exterior (DECE)9, criados a partir de uma reformulação
interna do governo.
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A partir de abril, a Secretaria Nacional de Economiat19) recebia do ministro a

incumbência de administrar a saída do congelamento e utilizaria as câmaras
setoriais para tanto.

As câmaras amparavam-se agora na Lei n° 8.178, aprovada no mês

anterior, e que estabelecia a sua constituição como organismos voltados para a

análise de custos e preços em cadeias produtivas, de modo a assessorar o
ministro da Economia.

A novidade, porém, constava do artigo de n° 23, articulado pelo deputado
federal Aloízio Mercadante Oliva (do Partido dos Trabalhadores - PT), que definia

as câmaras como organismos a serem compostos por "representantes do
Ministério da Economia, dos empregadores e dos trabalhadores dos respectivos

setores produtivos ou das entidades sindicais nacionais"(16).

No final do mês de abril, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Bernardo, Vicente Paulo da Silva, convidado pelo governo para participar da

câmara, apresentaria um documento

intitulado "Câmara Setorial da Indústria

Automobilística: É Essencial Recuperar o Poder Aquisitivo e o Nível de

Emprego"(17), cuja discussão seria simplesmente postergada. Técnicos do

governo explicaram o adiamento em função da "necessidade de se discutir os
problemas mais imediatos"(1B). A imprensa sindical, com um viés um pouco

distinto, registrava que o sindicato havia proposto "uma alternativa de combate à
(15) - Uma das quatro secretarias que integravam o Ministério da Economia, Finanças e

Planejamento. As demais eram: Secretaria Nacional do Planejamento, Secretaria Nacional da
Fazenda e a Secretaria Nacional de Política Econômica.
(16) - Lei n“ fi.178, de 21 de março de 1991.
(17) * Publicado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, em abril de 1991.
(1B) - Depoimento de Nilton Sacenko, do MICT (1994).
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inflação, mais democrática, e ainda não tentada no Brasil", e reclamava da

reunião de Brasília, que "havia sido um jogo dos patrões e do governo para
aprovar o reajuste dos preços dos veículos"(1d).

De fato, as atividades das câmaras não eram muito bem vistas em tempos
de liberalização da economia. Para muitos, elas pareciam recuperar o perfil de um

Estado interventor, que Collor se esforçava por condenar.
"As câmaras setoriais são um estímulo à cartelizaçâo", disparou o deputado

Delfim Netto (PDS)(20). O jurista Ives Gandra definiu as câmaras como uma

"intervenção do governo no

mercado",

que sempre

"fortalecimento das empresas mais fortes,

ferindo o

acaba gerando

princípio da

o

livre

concorrência"(21). Outro jurista, Miguel Reale Júnior, mesmo sem considerá-las

um instrumento de cartelizaçâo de preços, alertava que o acerto irregular de
preços anteriormente feito entre os fornecedores, passava agora a ocorrer "a
partir da interferência do Estado (que) praticava uma anomalia idêntica à do setor

privado"<22).
Em maio, a Secretaria de Economia passou a ser coordenada por Dorothéa

Wemeck. Apesar de alguns elogios às atividades das câmaras neste período(23),

(”) . "Câmaras Setoriais: faltou seriedade", Tribuna Metalúrgica, órgão do Sindicato dos

Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, n* 1.892, de 24.04.1991.
(“) - "Câmara setorial forma cartel”, Jornal do Brasil, 30.04.1991; p.10.
C)-ldem, p.12.
r2) - Ibidem, p.14.
C3) - Em meio a uma saraivada de criticas â impotência das câmaras para segurar o crescimento
da inflação, o então economista da PUC-RJ, Edmar Bacha, declarava que elas tinham
"características interessantes, por incorporar componentes de coordenação", Estado de São Paulo,
05.05.1991, p. 7.
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a sua impotência diante do aumento da inflação e a ausência de credibilidade
junto aos empresários^4) e aos trabalhadores ensejariam uma alteração de rumo.
"As câmaras nâo vâo mais discutir preços", proclamou a secretária de

Economia, Dorothéa Wemeck, reconhecendo que a equipe econômica nâo mais
acreditava nas câmaras como instrumentos facilitadores de acordos sobre
preçost25).

Na verdade, desde de junho de 1991, a secretaria de Economia havia
começado a desenhar um novo contorno para as câmaras. A pretensão era

integrá-las em uma estratégia mais ampla, de elaboração de políticas industriais,
procurando fugir do imediatismo que havia marcado, desgastado e liquidado com

as experiências anterioresí26).
Ainda que de forma tateante, as câmaras assim (re)concebidas, começaram

a

propiciar

um

espaço

"organizado-defensivo"^7),

que

não

obedecería

exatamente às diretrizes liberais do governo. A bem da verdade, Collor não havia
propriamente se pautado pelo diálogo para decidir sobre os rumos da economia e

sua orientação privilegiava a desregulamentação do mercado como forma de

incentivar o dinamismo da economia.

Foi dessa forma, com uma agenda distinta do monitoramento de preços, que
as câmaras começaram a configurar-se como um dos poucos escudos de

(24) - Mario Amato, presidente da Fiesp, perguntado sobre a legitimidade das câmaras, declarou
"que (seus associados) não querem mais participar do que avaliam como uma farsa”, Folha de
S.Paulo. 05.05.1991, p. 6.
í25) - "Fim das Câmaras Setoriais". Jornal do Brasil. 01.09.1991, p. 8..

Ç) - Depoimentos de Dorothéa Wemeck (1994) e Nilton Sacenko (1994).
C7) - A expressão encontra-se em: Wilson Cano, Reflexões sobre o Brasil e a Nova (Des)Ordem
Internacional. Campinas, Editora da UNICAMP, 1993, p.34.
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proteção disponíveis diante da recessão e do mercado desregulado para vários

setores da economia.

4. A Câmara do Setor Automotivo
Uma série de medidas econômicas implementadas por Collor - como a

remoção de barreiras não tarifárias, acompanhada de uma redução progressiva
de tarifas alfandegárias; a privatização de indústrias de base.com mudanças nas

regras comerciais; o aumento do custo de insumos básicos fornecidos pelo
Estado; e a eliminação de incentivos fiscais e subsídios

atingiram diretamente

a indústria automobilística<26).
Beneficiado desde o seu nascimento por um mercado protegido, pela

disponibilidade do crédito e pelas defesas contra a concorrência externa, o setor

encontrava-se agora desamparado com a abrupta queda da tutela estatal.

André Beer, vice-presidente da GM, que controlava na época cerca de 25%
do mercado, acenava com a possibilidade da montadora mudar o seu perfil no
Brasil, deixando de ser uma fabricante para se tomar uma importadora: "a GM

produz sete milhões de carros no mundo e podemos trazê-los para cá

diretamente, sem problemas"<29).
Desarmado de alternativas para superar a crise - que, para além das
fronteiras nacionais, fustigava a base de suas matrizes - os empresários foram

(2a) - Pouco antes de sua posse, em viagem pela Alemanha, Collor daria as primeiras alfinetadas
nas montadoras brasileiras, afirmando que os automóveis produzidos no Brasil pareciam
"carroças", e que estava disposto a dar um fim no que entendia ser um verdadeiro "cartel".
C29) - "Em ponto morto", Isto É, março de 1991.
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tentados a apoiar a instalação das câmaras em seu novo formato tripartite. Não

sem problemas internos, devido à história recente e à elevada multiplicidade de
interesses que o setor abriga.
A postura mais aberta do recém-eleito presidente da ANFAVEA, Luiz Adelar

Scheuer, e do então presidente do Sindipeças, Cláudio Vaz, foram importantes
para que prevalecesse entre os empresários uma visão mais flexíveK30).
A decisão mais difícil, porém, estava nas mãos dos sindicatos de

trabalhadores, opositores de longa data a qualquer proposta que pudesse lembrar
pacto social.
A sombria realidade da economia e a progressiva degradação das

condições de vida, sem dúvida, ajudaram a moldar novos comportamentos.

Na época, em particular para a região do ABCD, o futuro aparecia como

ameaça.

Politicamente, a luta sindical mostrava sinais de cansaço, principalmente
depois da greve que havia paralisado a Ford(31), com demonstrações explícitas

de violência e rigidez das partes envolvidas.
Socialmente, o grande centro produtor da indústria automobilística estava

sendo diretamente atingido pelo desemprego, que tendia a desagregar o seu
tecido social com sucessivas diminuições da jomada de trabalho, demissões
semanais e fechamento de empresas. A perspectiva da desindustrialização

(”). Depoimentos de Dorothéa Wemeck (1994), Antonio Maciel (1994), Vicente Paulo da Silva

(1994), Tarciso Sécoli (1993).
(Jl) - Pelo grau de enfrentamento alcançado, as greves da Ford e a dos estaleiros Ishibrás foram
percebidas por vários entrevistados como um ponto de inflexão na trajetória de conflitos. Os dois
movimentos prenunciaram a instalação da câmara automotiva e da indústria naval.
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deixava de ser uma hipótese longínqua para bater nas portas dos sindicatos da
região.
O relatório da ONU sobre as corporações transnacionais no Brasil afirmava

que "1990 e 1991 haviam sido especialmente ruins para o setor brasileiro de

manufaturas" e indicava que o "ajuste deve envolver demissões em ampla escala,

tanto do pessoal administrativo quanto dos operários”. Segundo o mesmo
relatório, "o índice de demissões estava em 20,1%" no períodoí32).

Segundo dados do Dieese, o mês de fevereiro de 1991 contabilizou um total
de 129.998 trabalhadores empregados na base metalúrgica do ABC, contra
150.072 antes do Plano Collor I. Isto é, de fevereiro de 1990 a fevereiro de 1991,

o nível de emprego havia registrado uma queda de 14%, ou seja, 20.074 postos
de trabalho, correspondente a uma média mensal de 1.700 demissõesí33).
Em junho de 1991, o Sindicato dos Metalúrgicos foi informado do

fechamento da divisão de motores da Ford de São Bernardo, que não estava
submetida ao controle da Autolatina, constituída em 1986. Em fevereiro de 1992 a

fábrica de motores encerraria suas atividades, o que resultaria na demissão de
cerca de 700 funcionários.

Um dos representantes dos trabalhadores da fábrica resumiu da seguimte

forma a recepção do comunicado de fechamento:
"A fábrica aceitava conversar. Mas a partir do momento em que ela
fez o comunicado nos quadros de aviso, avisou que ia fechar e que

t32) * Ricardo Bielschowsky, "Transnational Corporations and Manufacturing Sector in Brazil",

Paper, Santiago do Chile, EclaoUnited Nations, 1992, p.19.
(M) - Boletim Dieese, maio de 1991.
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todo mundo iria pra rua. Nós fizemos uma pauta de reivindicação e a
partir daí surgiram divergências...e nós fizemos uma greve de quase

trinta dias'^34).
A decisão de fechar a unidade combinou-se com rumores veiculados pela

imprensa sobre a saída de toda a Ford do Brasil. E o sindicato, pressionado pelo
forte aumento do desemprego, intensificou sua ação, principalmente tentando
buscar apoio para além dos metalúrgicos e de outras categorias de trabalhadores.

"Se o desemprego e o fechamento de unidades produtivas fossem
encarados como uma questão sindical, o futuro já estaria decidido contra nós",

dizia Vicentinhoí35), justificando a procura de apoio nas prefeituras da região,
entre parlamentares de todos os partidos, nas entidades as mais diversas, no

governo estadual e mesmo entre os empresários. Essas iniciativas combinavam-

se com formas tradicionais de pressão do movimento sindical, como as
passeatas, as manifestações

e a organização da solidariedade à greve dos

quase 700 funcionários da Ford Motores.
A paralisação, que havia começado no dia 04, terminaria 23 dias depois, no

dia 26 de setembro, sem nenhum resultado alentador. Diante de uma assembléia
dos trabalhadores, Vicentinho sugeriu que uma última tentativa fosse feita para

salvar a Ford Motores, só que nâo aqui no Brasil, mas diretamente com a matriz
da multinacional nos Estados Unidos.

(w) - Depoimento de Eugênio Arcanjo de Queiróz, representante dos trabalhadores da unidade de
motores da Ford (1993).
C35) - Depoimento de Vicente Paulo da Silva (1993).
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Essa proposta realizar-se-ia através de uma viagem de nove dias aos
Estados Unidos, passando por Detroit, Washington e Nova York, e revestiu-se de
especial importância para as alterações no comportamento do Sindicato dos

Metalúrgicos.
A proposta era ousada e nâo deixaria de tocar em feridas já existentes na
região. Para organizar a viagem, o sindicato, além de Vicentinho, convidaria o

prefeito de São Bernardo, Maurício Soares (do PT), um representante dos

trabalhadores da Ford, Eugênio de Queiróz, e um consultor capaz de articular os

contatos nos Estados Unidos.
O prefeito de São Bernardo, que havia sido coordenador do departamento

jurídico do sindicato durante anos, impossibilitado de viajar, cedería lugar ao seu
vice, Djalma de Souza Bom, ex-metalúrgico e ex-diretor do sindicato. A Câmara

de Vereadores de São Bernardo recusou-se a pagar a passagem do vice-prefeito,
que acabaria viajando a convite do sindicato.
Para justiticar o pedido à Câmara Municipal, Djalma citava os altos índices

de desemprego que afetavam a região, uma vez que:
"A própria vida econômica e social da cidade estava sendo
envolvida com o fechamento da Ford".

Diria mais:

"Quando a

indústria automobilística foi

implantada em

São

Bernardo, ela desfrutou da maior parte dos incentivos, seja de

impostos e do IPTU. Mas, de fato, o investimento que naquele
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momento o município fez, que a cidade fez, para a construção desse

pólo industrial, no fim acabou a cidade tendo mais prejuízo...as
indústrias estragam as ruas, poluem a cidade, sem compromisso.

Diante de uma crise, a primeira coisa que eles fazem é não ter uma
preocupação social. A primeira coisa, como na Ford, é mandar os
trabalhadores embora. Por isso, a viagem devia servir para discutir o
compromisso dessas empresas com a cidade'^36).

Plínio de Arruda Sampaio, consultor e o quarto e último membro escolhido

para integrar a delegação que viajaria aos Estados Unidos, sublinhou um outro
problema:
"Dois dias depois de ter aceito o convite do sindicato, eu e o

Vicentinho fomos visitar o presidente da Ford motores, a tal fábrica
que seria fechada. Tivemos uma entrevista com ele que nos afirmou
ser absolutamente inútil a viagem a Detroit, porque não seríamos
recebidos, porque a política da Ford era a de não tratar os assuntos

locais por fora da direção local. Mas o Vicentinho disse nâo, eu vou
de todo jeito, quero ver se eles nâo me recebem"(37).
Plínio teria seu nome aprovado por uma assembléia do sindicato. Ex-

professor da Universidade de Cornell, consultor da Food and Alimentation
Organization (FAO), bem relacionado com a alta hierarquia da Igreja Católica no

Brasil, dirigente do PT e com trânsito no movimento sindical, Plínio contava com

(*) - Depoimento de Djalma de Souza Bom (1993).
C) - Depoimento de Plínio de Arruda Sampaio (1993).
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um amplo círculo de amizades dentro e fora do país e desempenharia um
importante papel na viagem.
Nos Estados Unidos, o contato com a direção da Ford era difícil, tanto pelo

improviso como pela ousadia que marcara a viagem. Um encontro somente seria

conseguido com a interferência - e pressão sobre a Ford - dos dirigentes do
United Auto Workers (UAW), o sindicato dos trabalhadores da indústria

automobilística que congrega mais de um milhão de membros.
Os representantes do sindicato brasileiro foram recebidos em Detroit pelo
diretor de relações trabalhistas da Ford International, D.R. Killinger, e por Willian
Kelly, gerente de relações com o governo, que nada mais prometeram além de

levar as sugestões apresentadas por Vicentinho à direção superior da empresa,
uma vez que a decisão já estava tomada.

Os altos custos que representariam uma eventual modernização da unidade
brasileira não eram compensadores, como deixa transparecer o relato de Eugênio
de Queiroz.

“Eles falaram sobre a crise deles e que iam primeiro tentar salvar a
indústria nos Estados Unidos. Disseram que não dava pra acreditar

no Brasil, porque não sabiam dos rumos da economia e que o Brasil
era um barco à deriva^38).

E Djalma Bom acrescentaria:

(’8) - Depoimento de Eugênio de Queiróz (1993).
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“Eles disseram que queriam construir um pólo econômico e industrial

entre os Estados Unidos, o México e o Canadá e que o Brasil só
viria depois disso" (").

A entrevista com Plínio realçaria o ambiente da conversa com os diretores

da Ford:
"Acostumados a enxergar os sindicatos brasileiros como centros de
conflito, ficaram surpresos com a habilidade de Vicentinho. Ele sabe
apertar e soltar com uma competência incrível e impressionou

visivelmente os caras, isso foi visível, a compostura moral. Eu ali,
como duplo observador, fui ficando orgulhoso, porque, no fundo não
era uma coisa pedinte, foi uma coisa conversada, e o Vicentinho

disse a eles que não pode ser assim, não como uma ameaça boba,
mas que a coisa era pública, que mexia com a vida de milhares de

famílias../40).

Este seria o único encontro com a direção da Ford International. A partir daí
a delegação prosseguiría ao sabor dos seus contatos políticos, voltados para a

organização da solidariedade contra o fechamento da divisão de motores.
A convivência com Emest Lofton, vice-presidente da UAW, levou a
delegação brasileira ao primeiro e forte contato com a realidade da indústria

automotiva e dos trabalhadores americanos. Não ouviram análises, nem

explicações. Apenas passearam por Detroit.

C39) - Depoimento de Djalma Bom (1993).
C40) - Depoimento de Plínio de Arruda Sampaio, que, neste ponto, além de consultor do sindicato,

percebe-se também como um dirigente político (1993).
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"0 Ernest nos levou para ver as fábricas, nos levou para ver a

cidade. A gente andou por Detroit e acabamos sentindo que a

situação da indústria automobilística dos Estados Unidos estava em
crise aguda. Eu quero dizer com sinceridade que eu fiquei muito

preocupado. Eu senti a cidade de Detroit como uma cidade
fantasma,

e

nós

andamos

na

periferia,

conversamos

com

sindicalistas, um nível de desemprego muito grande. Na rua a gente

via pessoas pedindo as coisas pra gente, mendigos. Eu fiquei

assustado porque eu vi o que podería acontecer com São Bernardo.
Mas eu lembrei que estamos no Terceiro Mundo, que seria pior

aqui"(41).
Voltaram profundamente tocados pela degradação da cidade, com a

profusão de pedintes, sem-teto, desempregados e os galpões e fábricas

desativadas de Detroit, o outrora mais avançado centro mundial do automóvel. A

identificação quase que automática de Detroit com o ABC teve o impacto de um
pesadelo para a comitiva.

A próxima parada da delegação seria em Washington, onde seriam
ciceroneados por Stanley Gasset, do Departamento de Estado do governo dos
Estados Unidos, conhecido de Plínio.

Participaram de encontros com movimentos religiosos e com a congregação
dos bispos norte-americanos. Foram recepcionados por representantes de
entidades de direitos humanos, de movimentos negros, de mulheres, ecológicos,

) - Depoimento de Djalma Bom, 1993.
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e pelo reverendo e senador democrata Jessie Jackson, que hipotecou total
solidariedade ao sindicato.

Em Washington, porém, aconteceria um encontro que ajudaria a mudar o
rumo das discussões aqui no Brasil.
A delegação colocou-se o problema de conversar com o representante do

Brasil nos Estados Unidos, na época, o embaixador Rubens Ricúpero.
O

resultado foi

inesperado,

e merece ter seu relato

reproduzido

integralmente:
"Eu liguei para o Ricúpero...que eu conheço há muitos anos e o

Ricúpero pegou no ar...Então fomos, ele foi amabilíssimo, disse que
ele entendia muito bem o Vicente, porque o pai dele era um
imigrante, na família dele eram todos imigrantes, da Moóca, do Brás,

coisa assim. Portanto ele sabia o que era greve, o que era luta pelo

emprego. Nós queríamos que o Ricúpero mandasse uma carta ao
governo americano, à Ford e ao Departamento de Estado. E ele

disse o seguinte: 'Tudo bem, eu mando, mas vocês nâo querem
conversar com o Marcílio, vocês não querem fazer isso com
Marcílio? Que o Marcílio mande a carta...se vocês quiserem, então

eu ponho ele na linha. E quando eu vi eu estava no telefone com o
Marcílio. E o Marcílio disse: 'Olha, os senhores não querem ter uma

conversa?' Aí eu conversei com o Vicente que aceitou o convite"(42).

C2) - Depoimento de Plínio de Arruda Sampaio (1993).
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A viagem aos EUA foi determinante no processo de alteração do

comportamento do sindicato.
Primeiro, o movimento iniciado por Vicentinho ultrapassou em muito as

fronteiras sindicais, auxiliando na consolidação de uma visão de conjunto dos
problemas metalúrgicos. Segundo, permitiu uma vivência da crise mundial que

sangrava a indústria automobilística americana, estabelecendo uma conexão com
outras viagens realizadas por ele e por outros sindicalistas, principalmente para a
Alemanha e Suécia. Terceiro, possibilitou o entendimento dos limites da
solidariedade, em particular dos sindicatos americanos, totalmente envolvidos na

defesa do seu próprio emprego. Quarto, mostrou praticamente o significado da

globalização da economia, que havia indicado a produção de motores mais
competitivos fora do Brasil do que os fabricados até então pela Ford. Quinto,

projetou um futuro nada animador para a indústria automobilística brasileira,

particularmente para a Detroit do ABC. Sexto, consolidou o entendimento de que

a organização, mobilização e capacidade de paralisação dos trabalhos nâo era
mais suficiente para manter conquistas e direitos. E sétimo, conseguiu um
contato formal com o governo brasileiro, através da reunião acertada com o
ministro da Economia, para discutir a Ford Motores e a situação do setor

automotivo.
A decisão de participar da câmara setorial foi

possibilitada

pela

compreensão de que sozinhos, os trabalhadores metalúrgicos nâo conseguiríam
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segurar seus empregos, seus salários nem seus direitos de cidadãos. Pelo menos
naquele momento.

Três dias depois de sua volta ao Brasil, no dia 27 de novembro, em Brasília,
os quatro membros da delegação, mais os deputados federais Aloízio Mercadante

e José Cicote (ambos do PT), conversaram com o ministro Marcílio Marques
Moreira, e acertaram a participação na câmara setorial.

Com dúvidas e resistências:

"Chegando ao Brasil nós fomos conversar com o Marcílio...eu tenho
a ata dessa entrevista...ela foi feita por mim...E aí, quem propôs a

câmara setorial foi o Marcílio. E houve uma certa resistência da

parte do Vicente, da parte do Djalma e da parte do Queiroz. Eles
diziam 'não, câmara setorial...outra vez, não sei o quê...não1. Houve
ponderações: não é uma câmara setorial.,.é uma câmara setorial

que nâo é câmara setorial'^3).

Mas também com decisão:
"E o Vicentinho achou que devíamos sentar para conversar, desde
que nâo fosse para discutir salário e preço. Era com a Dorothéa, que
era uma figura mais razoável, para o nosso lado etc e tal..."^).
Depois desse contato, o ministro solicitaria formalmente, em nome do

governo brasileiro, que a Ford mantivesse em funcionamento sua unidade no
Brasil. Mais do que isso, havia sido acertado com o ministro a realização de uma

C)-ldem.
f*) - Depoimento de Djalma Bom (1994).
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reunião para a elaboração urgente de um diagnóstico da indústria automobilística
brasileira.

No dia 11 de dezembro, reuniram-se em Brasília representantes do governo,

dos empresários e dos trabalhadores. Era o prelúdio da câmara setoriaK45).
Apesar das enormes diferenças de opinião, nenhum dos participantes impôs
qualquer pré-condiçâo para se discutir um programa de médio e longo prazo para

a recuperação do setor automobilístico^46).
A decisão era da maior importância, uma vez que aceitava-se a discussão a

partir do reconhecimento da identidade de cada participante, que carregavam

toda uma história de conflitos em torno de seus interesses distintos.
Praticamente, constituiu-se uma coordenação dos trabalhos, com cinco

divisões, voltadas para o estudo: (i) do mercado interno; (ii) do aumento das
exportações; (iii) da modernização tecnológica, qualidade e produtividade; (iv) da

carga tributária e da desburocratização; (v) de novos investimentos.
A primeira reunião desse grupo, com a presença das três partes,

aconteceria no dia 17 de dezembro de 1991, na sede do Ministério da Fazenda

em São Paulo: a câmara do setor automotivo brasileiro conseguia sua certidão de
nascimento.

í45) - Participaram dessa reunião: a secretaria nacional de Economia, Dorothéa Wemeck,

representantes das montadoras (Ford, Volkswagen, Fiat, GM, Mercedez e Scania), das
associações de classe dos empresários (ANFAVEA, Fenabrave, fabricantes de autopeças,
importadoras de automóveis, revendedores), o vice-prefeito de São Bernardo, Djalma Bom, Plínio
de Arruda Sampaio, além do Vicentinho e Heiguiberto Navarro, vice-presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos e do Departamento Nacional dos Metalúrgicos da CUT.
í46) - Depoimentos de Vicentinho (1993), Dorothéa Wemeck (1994), Antonio Maciel (1994).
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5. Um Espaço de Resistência
Ao seguir a trajetória de constituição da câmara do setor automotivo
algumas perguntas colocaram-se para nós.
Por que, em outras situações de crise, a convergência para a negociação
não ocorreu?

Por que todos os setores envolvidos aceitaram o desenho tripartite da

câmara?
Os primeiros estudos sobre neo-corporatismo, indicaram pelo menos três
tipos de relações entre o Estado e as organizações de interesse da sociedade.

A inclusão de sindicatos de trabalhadores em mecanismos de formação e

implementação de políticas econômicas foi estudada por Lehmbruch como um

arranjo neo-corporatista "que exigia uma forte centralização nas negociações

políticas e salariais, assim como nas relações de trabalho"(47).
Um segundo tipo de relação, baseada na "marginalizaçâo política" da
representação dos trabalhadores

seria estudado

por Lange.

O

Estado,

preventivamente, afastava os sindicatos dos processos de elaboração de políticas
como forma de restringir a importância das negociações em cursoí48).
Um terceiro tipo, chamado por Regini de "fragmentação pluralista",

descentralizava as negociações, de modo a desvinculá-las dos processos

(*7) - Gerhard Lehmbruch, "Introduction: Neo-corporatism in Comparative Perspective", in G.

Lehmbruch e P. Schmitter (eds.), Pattems of Corporatist Policy-Making, Londres, Sage, 1982, p.
27.
í48) - Peter Lange, "Unions, Order, and Conflict in a Simple Dynamic Model of Capitalism", in J.
Goldthorpe (ed.), Order and Conflict in Contemporary Capitalism. Oxford, Clarendon Press, 1984,
p. 112.
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políticos. O papel desempenhado pelas organizações, tanto do Trabalho, quanto
do Capital, dependia inteiramente do poder do mercado(4d).

Em alguns estudos, no entanto, podemos encontrar uma super-estimação do
papel do Estado na conformação dos mecanismos de concertação e de

intermediação de interesses. O Estado surge dotado de uma estratégia

consistente e com capacidade de controle sobre todos os setores organizados da

sociedade.
Essas

caracterizações

remeteram-nos

imediatamente

aos

Estados

autoritários, que investem seu poder de coerção sobre as organizações de
interesse,

transformando-as em seus apêndices ou vedando sua

plena

constituição. Nas duas alternativas, o resultado é o aniquilamento de identidades

sociais, que, muitas vezes, redunda em uma paz social apenas aparente.

A questão que pretendemos responder é como se deu a participação em
i'

um arranjo neo-corporatista, democrático, de forças organizadas tão poderosas como as que compõem o setor automotivo, na ausência de coerção estatal.

Os vários segmentos que participaram da câmara setorial moveram-se

autonomamente, em função de uma decisão própria, assumida livremente como a
mais adequada nas circunstâncias dadas.
Foi o meio que encontraram para defender seus interesses, sabendo,

inclusive que na luta por seus objetivos poderíam ser levadas a internalizar
restriçõesí50).

f49) - Marino Regini, "The Conditions for Political Exchange: How Concertation Emerged and
Collapsed in Haly and Great Britain", in J. Goldthorpe (ed.), Order and Conflict in Contemporary
Capitalism, Oxford, Clarendon Press, 1984, p. 137.
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Quando Vicentinho aceitou a participação na câmara automotiva, o

sindicato, de fato, estava dando sinal verde para a concertaçâo, entendida "como

um modo de elaboração conjunta de políticas no qual as principais organizações
de interesse participam do processo decisório"<s1).

No entanto essa participação nâo parecia ocasional, ainda que pudesse ser
interrompida a qualquer momento. Mesmo que não estivesse totalmente claro - e

pelas entrevistas não estava - a abertura de discussões sobre a recuperação da
indústria automotiva projetava um processo mais duradouro de political exchange
com os empresários e o Estado.

Mas por quanto tempo?
Ninguém sabia responder. Porém, em um país em que as regras da
economia mudavam constantemente, a simples possibilidade de se discutir regras

mais estáveis já parecia atraente, o que seria ainda mais reforçado pela
possibilidade de interferência nos planos governamentais. Para o sindicato dos
metalúrgicos essa relação com o Estado era inédita. E vice-versa.
Evidentemente, para dar certo, a via nâo podería ser de mão única. Nâo se

tratava de anular os conflitos magicamente, nem de fazê-los desaparecer por

decreto.

Mas,

evidentemente,

a troca de

poderes

implicaria

um

certo

constrangimento da autonomia de cada um dos envolvidos. Em outras palavras,
benefícios comuns só seriam alcançados se houvesse uma repartição dos custos.

(w) - Idem, p. 127.
(51) - Ibidem, p. 128.
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Acreditamos que foi com essa perspectiva que uma convergência mínima
pôde se formar naquele momento, aproximando forças até então antagônicas

para a resistência contra um mercado desequilibrado.
Esse processo não se restringiu somente aos trabalhadores, ou às suas

entidades representativas. Desenvolveu-se também em segmentos empresariais,

cujas reações pela sobrevivência, ainda que exercidas de forma tímida diante do

Estado, não era propriamente um fenômeno novo. Segundo Tavaresf52), a
economia brasileira "tem resistido por mais de uma década a uma divisão

internacional do trabalho que exige, a exemplo do Chile e da Argentina, a
destruição de segmentos industriais inteiros”.
No passado, elites empresariais, chegaram a opor-se a reformas com perfil
liberalizanteí53)' como demonstra a própria história da indústria automobilística,

em particular a do seu setor de autopeçasf54). É certo que grupos econômicos
privados utilizaram-se sistematicamente do "acesso privilegiado ao Estado para

defender seus interesses particulares, sem buscar uma coordenação estratégica
de longo prazo'^55), uma vez que não eram capazes de selar alianças estratégicas

entre seus pares e muito menos com o sistema financeiro.

(“) - Maria da Conceição Tavares e José Luís Fiori, (Des)Ajuste Global e Modernização

Conservadora, São Paulo, Paz e Terra, 1993, p. 107.
(“)- Esse relacionamento, que produziu distorções,

foi

também

o

responsável

pela

industrialização brasileira e realizada á revelia dos liberais, cuja análise foge dos objetivos desse
trabalho. Apenas lembramos uma diatribe famosa de Eugênio Gudin contra os fabricantes de
automóveis, uma "fantasmagoria mecânica” que, *em vez de enriquecer, vêm empobrecendo o
brasileiro, obrigado a pagar duas ou três vezes o preço pago em outros países". Apud Antonio
Barros de Castro, A Economia Brasileira em Marcha Forçada, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1985,
p. 81.
C64) - Sobre o desenvolvimento da indústria de autopeças, ver. Caren Addis, Local Models: Auto

Parts Firms and Industrialization in Brazil, Tese de Doutoramento, Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge, 1993.
(“) - Idem, p. 108.
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Mas ao longo da história, as alterações ex abrupto que atingiram a

sociedade estimularam uma série de iniciativas defensivas contra os efeitos das

decisões do Estado.
A novidade porém, no início dos anos 90, foi que pela primeira vez, várias

dessas reações de defesa, inicialmente dispersas pela sociedade e sem contar
com mecanismos institucionais para se expressar, acabaram encontrando um

catalizador de múltiplo efeito nas câmaras setoriais.

Nâo foi por acaso que elas nasceram em São Paulo, a maior concentração
industrial do país, que vivia mais intensa e rapidamente as consequências da
crise, mas que também possuía a maior capacidade de resistência.

lembraram-nos os movimentos contra o "moinho satânico", que PolanyiC56) revelou
ao descrever o percurso da mercantilizaçâo total da sociedade capitalista.
Na época, esses movimentos representaram bem mais do que uma simples

defesa de alguns grupos contra as mudanças: foram verdadeiras reações de
auto-proteçâo da sociedade diante de um transtorno que atingia e rasgava o seu

próprio tecido social.

(M) - Kart Polanyi, A Grande Transformação, Rio de Janeiro, Editora Campus, 1980, p. 52.

I s b d /F F L C H / u a r I

A origem diversificada das câmaras, fruto da confluência de várias vontades,
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IV - A DINASTIA CORPORATISTA

1. Luzes e Sombras
Fortemente tentada à construção de modelos explicativos, nâo foram raros

os momentos em que a sociologia pensou ter encontrado um método que

pudesse ser colocado em qualquer mão, capaz de se tomar, assim, uma espécie
de ferramenta universal.

Starobinski, que nunca se pretendeu sociólogo, mas sempre buscou com

suas antenas a sintonia fina com os objetos culturais, não deixou de nos alertar

sobre o que ele denominava "terrorismo metodológico". Ou seja, a construção de
"instrumentos rudimentares", que, na maior parte das vezes, produz ilusões com
aparência científica, "aos quais nada, homens ou livros, culturas ou línguas, tenha

o direito de recusar seu segredo"(1).

Ao estudarmos os processos de transição, em que os contornos do velho e
do novo não se manifestam claramente delineados, as palavras de Starobinski

ajudaram-nos a entrever caminhos entre o ceticismo e a prepotência científica. Os
períodos de mudança, com seus diferentes matizes, sentidos vários, amálgamas
de ambiguidades e contradições, engendram uma rede de complexidades, que o

simples jogo das luzes contra as sombras nem sempre é capaz de iluminar.

(1) - Jean Starobinski, "Leo Spitzer et Ia Lecture Stylistique", in Leo Spitzer, Etudes de Style,
Paris, Gallimard, 1970, p. 12, apud Jorge Coli, "Prefácio” a J. Starobinski, 1789: Os Emblemas da
Razão, São Paulo, Companhia das Letras, 1989.
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Quando nos debruçamos sobre as teorias mais recentes do corporativismo -

ou corporatismo, como discutiremos mais à frente

notamos a ausência de

unanimidade entre seus principais porta-vozes e variações nos conceitos-chave,
que, muitas vezes, dificultam a exata compreensão de seus pressupostos

essenciais.
Mais ainda, e principalmente, percebemos a ausência de uma arquitetura

teórica completa e totalizadora. Ou seja, o instrumental desenvolvido nos últimos
vinte anos pelos pesquisadores do corporatismo ajudaram-nos a compreender
partes de um sistema político e econômico. Isso significa que em nosso trabalho,

corporatismo foi utilizado apenas como um "middle order concept"(2), capaz de
nos auxiliar na captura de alguns fenômenos recentes no interior da realidade

brasileira.

Na verdade, sentimo-nos como que atraídos por essa limitação. A suposta
fragilidade dessa teoria em construção viria a mostrar sua força exatamente ali

onde outros sistemas têm falhado em sua capacidade explicativa.
As noções que utilizamos realçaram a emergência de novos arranjos

institucionais, em uma sociedade relativamente democrática como a brasileira,
através de uma dinâmica de constituição de espaços quase-públicos, cujas
fronteiras entre o público e o privado, a sociedade civil e o Estado nem sempre se

manifestam com nitidez.

(2) - A expressão encontra-se em Alan Cawson, Corporatism and Political Theory, Londres, Basil

Blackwell, 1986.
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Mais do que um processo estático, em que grupos de interesse apresentam
suas demandas às autoridades estatais, as estruturas quase*públicas por nós

estudadas envolvem relações de intercâmbio e interdependência entre seus
membros e o Estado.

Nos últimos vinte anos, uma nova literatura começou a produzir explicações

exatamente sobre o significado político dessas estruturas semi-públicas, que
foram chamadas de neo*corporatistas, por se conformarem, desta vez, em
sociedades capitalistas modernas e democráticas.

Buscando uma primeira aproximação, e ainda em um nível geral, quando
falamos em corporatismo, referimo-nos basicamente às relações de intercâmbio

entre grupos de interesse e o Estado, que se dâo através de mecanismos

institucionalizadost3).

Esses mecanismos, apesar de possuírem pontos de contato com formas
mais antigas, são fenômenos recentes. O seu surgimento está vinculado às
alterações na estrutura e na forma de intervenção dos Estados modernos, que

vêm perdendo a capacidade de controle sobre a vida econômica e social, em
particular a partir do esgotamento do chamado ciclo virtuoso do pós-guerra.

Williamson afirmou que "o corporatismo tanto pode ser entendido como uma
nova maneira de olhar para as coisas, como um novo conjunto de coisas para

serem olhadas"(4), sugerindo uma (re)leitura global de novos e velhos fenômenos.

(3) - As estruturas a que nos referimos não se confundem com o modelo sindical corporativista,
analisado em suas características básicas por: Leôncio Martins Rodrigues, Partidos e Sindicatos,
São Paulo, Ática, 1990; Armando Boito, O Sindicalismo de Estado no Brasil, São Paulo,
UNICAMP-Hucitec, 1991.
f) - Peter J. Williamson, Corporatism in Perspective, Londres, Sage, 1989, p.7.
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Neste trabalho, porém, tomamos o seu comentário apenas como um convite

à reflexão sobre a câmara do setor automotivo.

2. Uma Palavra-valisec5)
Até o início dos anos 70, o termo corporativismo aparecia nos estudos

acadêmicos associado a regimes autoritários de todo tipo, sendo que, em alguns
países democráticos, era utilizado para nomear o envolvimento dos grupos de
interesse com a burocracia e as autoridades públicas.
Em seu uso corrente, o termo corporativismo é utilizado para designar
clientelismo. acão de lobbies. agrupamentos egoístas, oarasitismo e sistema de

colaboração entre classes. Ou seja, corporativismo sugere imediatamente as mais
diferenciadas ações em busca de benefícios particularistas junto ao setor público

em detrimento do "bem comum". Nestes casos, o Estado é visto apenas como um
elemento passivo, um receptor de demandas dos interesses privados, os únicos
realmente existentes.

Em português, o termo corporativismo é encontrado nos dicionários
apenas como uma "doutrina que prega a reunião das classes produtoras em

corporações, sob a fiscalização do Estado"(6). Diferentemente, por exemplo, das

línguas inglesa, alemã e espanhola, que, por comportarem tanto "corporativismo"
como "corporatismo", permitem uma utilização mais adequada ao que se pretende

C) - A expressão foi emprestada do poeta Augusto de Campos.

C) - Novo Dicionário da Língua Portuguesa - Aurélio, Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira; O
Grande Dicionário Etimológico-Prosódico da Língua Portuguésa (1964), de Francisco da Silva
Bueno, São Paulo, Edições Saraiva, registra o termo como: "Doutrina política, fascismo,
sindicalismo, etc".
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descrever: se uma doutrina ou um membro de um corpo, se um sistema de
acomodação entre classes sociais ou manifestações de apetites individuais^7).
Mesmo assim, utilizações distintas acabaram por sedimentar uma profusão
de imagens associadas à palavra e à idéia de corporativismo, das quais
selecionamos as seguintes:

(i) A primeira seria a das corporações da Idade Média e do Ancien Régime,

verdadeiras ilhas de proteção social, ainda que acessíveis somente a uma
minoria da sociedade;

(ii) Uma segunda imagem, seria a das práticas corporativas vinculadas ao
fascismo italiano, aos regimes totalitários de Franco, Salazar, Vichy, ao nazismo,

que, apesar das diferenças, procuraram erguer sistemas de enquadramento da

sociedade, centrados no Estado e no partido. O corporativismo surgia como um
sistema de contenção de conflitos, ainda que pudéssemos fazer inúmeras

distinções sobre o grau de coerção e autoritarismo que foram incorporados às

suas manifestações mais concretas.

Primo de Rivera, na Espanha, nunca deixou de manter pontos de contato
com o Partido Socialista e a Confederação Sindical de Largo Caballero. Apesar
das pretensões à autonomia manifestadas em vários momentos pelos novos

(7) - Por exemplo, na língua inglesa, o adjetivo corporativa significa "Govemed or organized in

corporations, esp. of employers and employed", e tem como substantivo a palavra corporatMsm;
encontramos também o adjetivo corporate, que significa "forming a Corporation (corporate body)",
e tem corporatism como substantivo, segundo o The Oxford Dictionary of Current English (1990),
Oxford, Clarendon Press. De acordo com o Latin Dictionary (1987), de Lewis and Short, Nova
York, Oxford University Press, no latim clássico encontramos o adjetivo corporativos, significando
"de ou pertencente à formação de um corpo"; e o substantivo corporatus, "membro de uma
corporação", que podem estar na origem da diferenciação ocorrida no inglês, alemão e espanhol,
mas que não ocorreu no português.
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sindicatos fascistas, entre 1922 e 1929, Mussolini manteve-os sob seu controle,
deixando claro que a coordenação corporativista das forças sociais era a marca

central do fascismo. Na Alemanha, a legislação de fevereiro de 1934 instituiu a
Frente do Trabalho, única responsável pela representação dos trabalhadores no

interior do regime nazistaí8).
Williamson(9) observou que, sob muitos aspectos, o edifício corporativista do
fascismo ou do salazarismo, por exemplo, eram uma espécie de ficção, destinada

apenas a demonstrar que os conflitos da sociedade pré-fascista poderíam
efetivamente terminar. Ou seja, assim que a autonomia do movimento dos
trabalhadores fosse liquidada, as instituições corporativas perderíam muito de sua

função.
Se pudéssemos aprender alguma lição desse aparente paradoxo, diriamos
que a proposta corporativista perde força quando as partes envolvidas não

conseguem mais reconhecer os conflitos que as separavam.
(iii) A terceira, teria origem na tradição operária e sindical européia. Nesta, a
ação corporativista se contrapunha à ação de classe, ensejando uma tensão entre
o particular e o universal, entre o egoísmo de uma categoria (ou do pequeno

grupo) versus a solidariedade de classe. Nas origens da industrialização

capitalista - cujo avanço quebrou as aldeias, comunidades e as guildas propostas como as "empresas modelo" de Robert Owen, a "companhia operária"

t8) - Charles S. Maier, "Preconditions for Corporatism", in John Goldthorpe (ed ), Order and
Confíict in Contemporary Capitalism, Nova York, Oxford University Press, 1984, p. 45.
í9) • Peter J. Williamson, Varieties of Corporatism - a Conceptual Discussion, Londres, Cambridge

University Press, parte III, 1985.
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de Proudhon, os "falanstérios" de Fourier ou os "ateliês sociais" de Louis Blanc
provocaram vivas polêmicas.

Para os grupos e sindicatos que realçavam a ação político-ideológica como

essencial para a delimitação das classes sociais, seria possível a superação da
"poussière d'individus inorganisés" de que falava

Durkheim

através

do

aprendizado classista: os núcleos operários que tentavam se defender contra a
fragmentação capitalista deveríam abraçar um visão política globalizadora.

Já no início do século XX, porém, a nova sociedade industrial começava a

aparecer menos atomizada e individualizada. A presença de Estados nacionais
fortes, de grandes empresas, da emergência dos grandes bancos e da adoção de
estratégias protecionistas em vários países, estimularam Hilferding a falar de um
capitalismo organizado.

A emergência dos sindicatos de massa e de partidos ligados aos
trabalhadores

possibilitaria a

superação

política

dos

conflitos

entre

as

corporações e as ações classistas: o universal seria capaz de se encarnar no

particular, desde que mediatizado pelo partido, depositário da consciência
histórica da classe.

Apesar dessa possibilidade, a tradição sindical militante legou-nos uma

imagem do corporativismo como atraso, falsa consciência ou regressão para o
movimento operário - ou para a classe trabalhadora, para a nação ou mesmo para
a humanidade, dependendo do nível em que viesse a se manifestar.
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Nâo deixa de ser interessante notar que o corporativismo registraria seus

melhores resultados exatamente no meio sindical, seja pela fraqueza dos
partidos, pela força das corporações ou porque a relação entre trabalhadores,
sindicatos e partidos estaria desobedecendo a lógica (imanente) de formação da
consciência de classe.

(iv) A Igreja católica assentou as bases de uma quarta imagem do

corporativismo, ao criticar o individualismo capitalista e condenar os conflitos de
classe. O tema da comunidade de interesses entre empresários e trabalhadores

ocupou lugar especial na enciclica divulgada pelo Papa Leão XIII, em 1891. Seus

princípios

básicos

afirmavam a

"necessidade de

união

entre

as

duas

classes...cujo destino natural era a união harmônica e a convivência em perfeito

equilíbrio"(10'.
O mesmo tema seria desdobrado em meio aos acontecimentos que

abalaram a Europa a partir dos anos 20: a carta do Papa Pio XI, de 1931,
declarava que os conflitos só seriam acalmados

"Com a substituição das classes oponentes por órgãos bem
constituídos, 'ordens* e 'profissões* que agrupam os homens de

acordo com os diferentes ramos de atividade social aos quais estão
ligados e nâo segundo a posição que ocupam no mercado de

trabalho...Os membros de uma mesma profissão tendem, por
natureza, a criar grupos corporativos, ainda que muitos os

(10) - Encyclique Rerum Novarum, Paris, Spes, 1932, p.27, #15.

109

considerem órgãos essenciais ou,

pelo menos,

naturais na

sociedade"(11).

Essas caracterizações, endereçadas à sociedade em geral,

e aos

trabalhadores em particular, estavam na base das propostas de "paz social"
disseminadas pela Igreja católica, e que localizavam nas estruturas corporativas

um canal de convergência de interesses que a crítica socialista via como opostos.
(v) A quinta imagem seria uma versão vulgarizada do mecanismo

corporativista. Este seria caracterizado fundamentalmente pelo desejo de fazer

prevalecer, de modo injustificável, os interesses de um grupo ou categoria sobre
os interesses gerais. Seria uma espécie de culto dissimulado à diferença e ao
privilégio, diante do medo da concorrência aberta e da livre iniciativa.

Segundo essa visão, quase todos os membros e grupos das sociedades
contemporâneas - e nâo só a classe operária - seriam corporativos, do homem

comum aos grandes conglomerados econômicos.
Na França republicana, muitos movimentos, inclusive sindicais, seriam
influenciados pelas teses de Durkheim sobre a divisão do trabalho, desfazendo a

imagem que somente católicos e monarquistas defendiam idéias corporativas.
Incorporando no seu pensamento a emergência das associações profissionais,
Durkheim considerava necessário para o equilíbrio político e moral da sociedade

que se preenchesse o vazio deixado pelas corporações.
Para o pensador francês, a corporação profissional deveria tomar-se
novamente uma instituição pública, na medida em que:

(11) - Encyclique Quadragésimo Anno, Paris, Spes, 1937, p.221, #90 e 94,
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"Um Estado hipertrofiado, esforçando-se para abarcar e coesionar
uma sociedade composta por uma poeira infinita de indivíduos
desorganizados, constitui uma aberração sociológica... Uma Nação

só pode se manter com uma série de grupos secundários,
suficientemente próximos dos indivíduos, posicionados entre estes e

o Estado, de modo a atraí-los para a esfera da ação e conduzi-los

para o curso geral da vida social "02>.
No entanto, sempre é bom lembrar, os "egoísmos" e os "interesses" podem
variar em qualidade e quantidade, e nâo há forma de aferir sua exata dimensão.

Isso significa que a vida em sociedade estaria dificultada se, diante de cada caso,
fossem cotejados os desejos, a partir da afirmação da humanidade acima da

nação, desta sobre os estados, destes acima das cidades, das classes, das
profissões, dos grupos e dos indivíduos e assim por diante.

Provavelmente esse automatismo tenderia a camuflar - ou a afirmar com
base na autoridade - quem poderia definir os interesses "inferiores" e os

"superiores" que supostamente estariam sendo corroídos.

Essa imagem, que aproxima concepções liberais de um marxismo vulgar,
não consegue explicar porque em muitas manifestações de corporativismo podem

ser encontrados ideais de solidariedade e não somente "egoísmos de fração",
como dizia Gramsci.

(vi) A sexta imagem estaria ligada a um novo corporativismo, que vem se
manifestando exatamente onde a social-democracia enraizou-se fortemente.
(12) - E. Durkheim, La Division du Travail Social, Paris, PUF, 1978, p. xxxiii.
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Nestes países, os partidos social-democratas sustentaram regimes estáveis,

baseados em macro-negociações entre o Estado, os sindicatos e o patronato,

envolvendo grandes temas sociais e econômicos, como o pleno emprego, a
redução das desigualdades, a implementação de políticas sociais distributivistas,
a democracia e outros.
No entanto, a crise da economia mundial e o esgotamento da política
keynesiana depois do ciclo virtuoso do pós-ll guerra, vem minando a capacidade

de financiamento dos Estados de Bem-Estar e provocando distúrbios nas políticas
da social-democracia. Nessas condições, Rosanvallon observou que no interior
de sistemas sustentados em macro pactos sociais, estaria se expressando um
corporativismo de tipo novo, que ele chamou de "social-corporativismo"(13).

Segundo este autor, as macro negociações teriam cedido lugar a políticas

fragmentadas, sem perspectiva de longo prazo e que procuram apenas acalmar
tensões sociais e evitar rupturas.
A característica básica desse "social-corporativismo" seria a substituição

dos grandes atores por outros não tão grandes, que Barel comparou a uma

espécie de "metonímia sociaí'<14). Seu questionamento tem sido incisivo: quais

seriam os atores que hoje, efetivamente, fazem parte das negociações? O Estado
ou alguns ministérios? Os ministros ou técnicos de planejamento? As centrais

sindicais ou alguns sindicatos? Estes ou algumas executivas? Alguns secretários

gerais ou seus assessores técnicos?

(13) - Pierre Rosanvallon, La crise de 1‘Êtat-Providence, Paris, Éditions du Seuil, 1984, p.104.
(14) - Yves Barel,"Un Nouveau Corporatisme?", in L'État et les Corporatismes (1988), Dominique
Colas (ed.), Paris, PUF, 1988, p.27.
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Os sinais estariam indicando um processo de regressão em curso no
modelo social-democrata, em particular nos países do norte da Europa.

Nesta imagem, o social-corporativismo seria o "modo de vida de uma parte
em relação ao conjunto ao qual pertence"; mas, segundo Barel, estaria se

conformando também como "uma nova maneira do próprio conjunto se comportar,

uma nova maneira de pensar e de fazer política"(’5)

Diante da multiplicidade de sentidos que a palavra "corporativismo" carrega,

dos quais descrevemos seis, Jobert e Muller apresentaram-na como uma noção
"polisêmica"(16), cuja utilização indiscriminada para designar fenômenos e

processos que se diferenciaram através dos tempos teria dado origem a esse
entrelaçamento de sentidos.

Em nosso trabalho, as expressões do corporatismo que analisamos

surgiram no interior de sistemas políticos democráticos, baseados em instituições

parlamentares, divisão de poderes e liberdades civis.
O velho corporativismo pressupunha a tentativa do Estado de representar,

absorver e identificar-se com a sociedade. A emergência do novo corporatismo

estaria se dando nas mais diferentes esferas da vida econômica e social, gerando

uma situação paradoxal em que o "mercado capitalista está assentado em um
consenso normativo de pressupostos que não são de mercado"(17), uma vez que

não pode prescindir dos mecanismos de regulação.

(15) - Idem, p.26.
(16) - Bruno Jobert e Piene Muller, L'Etat en Action, Paris, PUF, 1987, p.152.
(17) - Op. cit., Charles S. Maier, 1984, p.40.
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Como alertou Schmitter, o Estado moderno, para melhor cumprir suas
funções, e sob certas circunstâncias, tende a dividir seu poder de definição das
políticas públicas com associações de interesse * que detêm informações e
conhecimento

através de estruturas institucionalizadas.

Essa distinção básica entre o (velho)corporativismo e o (neo)corporatismo

abriu portas pelas quais entraram novas gerações de pesquisadores com uma
sequência de pesquisas inéditas. Foi a partir do trabalho seminal de Philippe
Schmitter, Still the Century of Corporatism?^, que Williamson pôde afirmar que

uma "dinastia corporatista havia efetivamente começado em 1974"(19).
Para acentuar a contemporaneidade desse conceito, e procurando aliviá-lo

de velhos fardos, utilizaremos ao longo do nosso trabalho as designações

corporatismo e corporatista, acompanhados das expressões novo ou neo.
Permitimo-nos esses neologismos por empréstimo do inglês, em função da
conotação ideológica e depreciativa dos termos corporativismo e corporativista

em portuguêsí20).

(18) - Philippe C. Schmitter, "Still the Century of Corporatism?" in The New Corporatism, Pike, F. e

Stritch, T.(eds), Londres, University of Notre Dame Press, 1974.
C) - Op. cit., Peter J. Williamson, Corporatism in Perspective, 1989, p.10.
C°) - Essa formulação foi-nos gentilmente elaborada pelo Prof. Dr. Francisco da Silva Borba, do

Departamento de Linguística da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP, do campus de
Araraquara. Outros pesquisadores do corporatismo, como o Prof. Dr. Walter Belik. do Instituto de
Economia da UNICAMP e Fernando Soto Baquero, doutor pela UNICAMP,
) mesmo
neologismo. A tradução da obra de Mihail Manoilesco, O Século do Corpor
zada por
Azevedo Amaral, em 1938, utiliza indistintamente os termos corporativismo c uuipuiauomO.
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3. Pluralismo versus Corporatismo
O ensaio desbravador de Schmitter foi publicado originalmente em uma
coletânea de artigos sobre a América Latina e procurava afirmar o corporatismo
mais como uma estrutura institucional determinada no tempo e no espaço do que

uma forma de elaboração de políticas.

Podemos encontrar no seu trabalho sobre o Brasil, publicado em 1971C21),

um prenúncio do que viria a se configurar como uma diferenciação básica entre
tipos de corporatismo, quando escreveu:

"Os regimes autoritários, como vimos, ficam entre os dois (o regime

pluralista puro e o totalitário puro). Podem tanto cooptar e
arregimentar as associações pré-existentes (política que chamei de

corporatismo natural) quanto patrocinar e encorajar a formação de

novas (corporatismo artificial). Ou ambas."<22).
A pesquisa de Schmitter sobre o Brasil e vários outros Estados autoritários

revelou que o Leviatã moderno, mesmo enfraquecido, não dispensava o
relacionamento com os "vermes" sociais contra os quais nos previnira HobbesP3).

A partir de uma releitura crítica, o pesquisador repensou as idéias-chave do
romeno Mihail Manoilesco, para quem a concepção corporatista e o conceito do
Estado corporativo seriam:

(21) * Philippe C. Schmitter, Intenst Conflict and Political Change in Brazil, Stanford, Stanford

Universlty Press. 1971.
f^-idem, p.383.
( j - Mais de uma vez Hobbes alertou-nos para a impertinência dos organismos intermediários
entre o Estado e o indivíduo, como os partidos, as associações e as corporações que agiam,
segundo o pensador, "como vermes nas entranhas de um homem natural". Thomas Hobbes,
Leviathan, Chicago, William Benton Publisher, ChapterXXIX, 1952, p.152.
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"Necessidades lógicas imperiosas no século XX, tal qual o foram a

idéia individualista e o Estado liberal no século XIX. O conceito
corporativista representa hoje o futuro, do mesmo modo que o
princípio liberal era o futuro em 1789"(24).

O esforço de Schmitter para dar ao termo corporatismo um tratamento

rigoroso somente frutificaria quando o conceito passou a ser definido em função
de sua praxis.

Por se tratar de uma modalidade moderna de representação, o neo-

corporatismo passou a designar os mecanismos emergentes na sociedade
capitalista, relacionados ás necessidades de sua reprodução e acumulação, e
que se diferenciavam de acordo com sua origem.

Quando esses mecanismos nasciam de uma imposição do Estado - em
processos típicos de regimes autoritários, como em Portugal, Espanha, Brasil,

Chile, Peru, México e Grécia - davam origem a um corporatismo estatal; quando
surgiam voluntariamente da sociedade, respondendo ao livre jogo de pressões,

configuravam um corporatismo societal - que se manifestava tipicamente na
Suécia, Suíça, Holanda, Noruega e Dinamarca, mas que também estava se

conformando na Grã-Bretanha, na Alemanha, França, Canadá e nos Estados
Unidos.

(24) - Mihail Manoilesco, O Século do Corporativismo, Rio de Janeiro, Livraria José Olympio, 1938,

p. XIV.
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Não se tratava de um problema semântico: a distinção entre esses subtipos
de neo-corporatismo devia-se à tentativa de captar as mais diferentes relações de
poder e de influência que se manifestavam.

O corporatismo estatal baseava sua ação na autoridade do Estado, seja

para submeter os grupos de interesse da sociedade, seja para criá-los de acordo
com sua conveniência. Seu modo de funcionamento assentava-se na busca da
identificação do Estado com a sociedade, levando o privado a expressar-se

através do público.
O corporatismo societal tinha origem em processo diverso, no qual a

autonomia dos grupos de interesse da sociedade se afirmava no relacionamento
com o Estado. Ainda que este mantivesse forte sua presença - pois sem o Estado

nâo há mecanismo corporatista - as relações entre os membros do arranjo
realçam o caráter de intercâmbio e de troca recíproca.

A partir de especificações empíricas, que diziam respeito a práticas recentes

de representação de interesses, Schmitter foi conduzido à primeira tentativa de
conceitualização:
"O

corporatismo pode

ser definido como um

sistema de

representação de interesses no qual suas unidades constitutivas
estão

organizadas

compulsórias,

em

um

número

não-competitivas,

limitado

de

categorias,

hierarquicamente ordenadas e

funcionalmente diferenciadas, reconhecidas ou autorizadas (se não
criadas) pelo Estado, às quais se outorga o monopólio da
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representação no interior de suas respectivas categorias em troca
da observância de certos controles na seleção de seus líderes e na
articulação de suas demandas e apoios"(25).

A idéia central que norteava Schmitter indicava que um sistema era neocorporatista porque estava institucionalmente estruturado de modo a restringir
a competição entre seus membros.
Um importante passo era dado na via de diferenciação com a corrente
liberal então dominante, conhecida por pluralista, que caracterizava os sistemas
de organização de interesses pela livre concorrência entre seus membros e pela
sua independência em relação ao Estado.
Nas palavras do próprio Schmitter:

"O pluralismo pode ser definido como um sistema de representação

de interesses no qual as unidades constitutivas estão organizadas

em um número não especificado de categorias,

voluntárias,

competitivas, nâo ordenadas hierarquicamente e auto-determinadas
(segundo o tipo ou finalidade), as quais não são especificamente
autorizadas, recohecidas, subsidiadas, criadas pelo Estado ou
controladas na escolha de lideranças ou articulação de interesses e

que não exercem o monopólio de representação em suas
respectivas categorias"^).

C) * OP- cit-, Philippe C. Schmitter, "Still the Century of Corporatism?", 1974, p.93-94, grifo nosso.
( ) - Idem, p.96.
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Para Schmitter, o pluralismo era visto como um sistema em que o livre
mercado possibilitava a dinâmica dos grupos de pressão; enquanto que o
corporatismo era um sistema que, para funcionar, exigia o consentimento do

Estado.
Essas caracterizações gerais foram construídas a partir de arranjos

corporatistas observados em várias partes do mundo?7), mas Schmitter entendia
essas definições como descrições de tipos-ideais, como construções lógico-

analíticas compostas a partir de vários elementos teóricos e hipotéticos que não
pretendiam adequar-se a nenhuma realidade empírica em particular.

Para sintetizar, a vertente aberta por Schmitter abordava o corporatismo
como um "sistema de representação de interesses e/ou atitudes, um modo
particular ou um tipo ideal de arranjo institucional para ligar os interesses

organizados da sociedade civil com as estruturas de decisão do Estado"?8).

4. A Concertação
A partir da Alemanha, Gerhard Lehmbruch, traria à tona na mesma época,

porém sem contato direto com Schmitter, novos elementos para a discussão. Em
seus estudos tratou do "corporatismo liberal", que, segundo ele, pressupunha a
participação dos grandes interesses na elaboração de políticas públicas. O centro
de suas preocupações voltava-se para o processo de cooperação entre os
grupos envolvidos no arranjo. A cooperação, mais do que o conflito, aparecia
(27) - Foram nomeados pelo autor: a Suécia, Suiça, Noruega, Áustria, Espanha, Holanda,
Dinamarca, Portugal, Grécia, Brasil, México, Chile e Peru; Ididem, p.99.
(28) -/dem, p.86.
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como um reconhecimento das lideranças da "interdependência dos interesses

entre grupos sociais conflitantes na economia capitalista"^9).

Ao se ater ao processo de negociação - mais do que na valorização das
Lehmbruch destacou a relativa

estruturas, até então enfatizadas por Schmitter

autonomia

que

as

lideranças

acabavam

tendo

em

relação

aos

seus

representados.
O corporatismo surgia, assim, como uma espécie de sistema de filtros, que
integrava os mecanismos de manutenção da estabilidade social. Com essa
abordagem, Lehmbruch destacava o processo de trocas internas, expandindo

ainda mais o conceito de corporatismo.
Havia um claro ponto de contato entre as visões de Schmitter e Lehmbruch,
na medida em que ambas realçavam a natureza fechada e centralizada dos
grupos de interesse, embora as abordagens se diferenciassem quanto à análise

do modo como se processavam suas demandas.

Os estudos de Lehmbruch permitiram a compreensão do corporatismo como

um sistema e como um processo político. Através da primeira vertente procurava
sintetizar as várias faces do corporatismo em um conceito pluridimensional, o que

levou-o à construção de um sistema classificatório internacional, a partir de
pesquisas comparativas entre vários países. Com a segunda, realçava o neo-

(”) - Gertiard Lehmbruch, "Consociational Democracy, Class Conflict and the New Corporatism",

in P.Schmitter e G.Lehmbruch (eds.), Trends Toward Corporatist Intermediation, Londres, Sage,
1979, p.S5. De acordo com Peter Williamson, este artigo foi originalmente publicado como um
paper, em 1974, para um seminário da International Political Science Association.
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corporatismo como um processo de intermediação e de implementação de

políticast30).

Lehmbruch deu realce ao que chamou de concertação corporatista, que
envolvia:

(i) "não apenas um único interesse com acesso privilegiado ao

governo

mas

também

uma

pluralidade

de

organizações

representando, geralmente, interesses antagônicos";

(ii) "essas organizações administram seus conflitos e coordenam
suas ações com o governo observando as exigências sistêmicas da

economia nacional"<31).
Para Lehmbruch, mais importante do que "representação de interesses"

seria a concertação corporatista, que só ocorria entre o Estado e grupos de
interesse com alto grau de representatividade em seus respectivos setores. De

fato, o pesquisador procurava mostrar que os comportamentos meramente
protecionistas estavam cedendo lugar a um processo de interação com a
sociedade, uma vez que "os parâmetros macroeconômicos também eram

influenciados pelos interesses das grandes organizações"^2).

(“) * Pouco tempo depois, Alan Cawson retomaria e ampliaria a trilha aberta por Lehmbruch. Ver:

Alan Cawson (ed), Organized Interests and the State - Studies in Neo-Corporatism, Londres,
Sage, 1985.
(31) - Gerhard Lehmbruch, "Concertation and the Structure of Corporatist Networks" in John
Goldthorpe (ed.), Order and Confíict in Contemporary Capitalism, Nova York. Oxford University
Press, 1984, p.62.
(32) - Idem, p.64.
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Lehmbruch comparou políticas e estruturas de vários países identificando

níveis de concertação que manteriam relação com o grau de desenvolvimento de
acordos de longo-prazo estabelecidos entre as partes.

Em um primeiro nível, Lehmbruch localizou as relações que buscavam

apenas um planejamento indicativo e uma troca de informações sobre salários,
lucro, investimentos e emprego. A concertação, nesses casos, prescindiría de
compensações e visava a criação de consenso genérico sobre a intervenção na

economia.

Em um grau mais avançado de concertação, Lehmbruch detectou as
transações que envolviam formalmente trocas e compensações entre as partes.

O terceiro nível incluiu o intercâmbio que só ganharia estabilidade a partir

do estabelecimento de relações de longo-prazo entre o Estado e os diversos

segmentos sociais. A base desses acordos residia na disposição das partes
envolvidas de não perseguirem benefícios equivalentes em cada troca efetivada.

Ou seja, as compensações com paridade dar-se-iam ao longo de todo um
período, em função do planejamento acordado.

Lehmbruch trabalhou os casos da Áustria e da Suécia como exemplos desse

tipo de concertação. A partir desses casos procurou mostrar como as
compensações parciais, eram, muitas vezes, substituídas por uma maior
interferência na política econômica nacional, resultando em maiores benefícios

para as partes, em particular para os trabalhadores e seus sindicatos.
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A partir de um estudo mais amplo dos países europeus Lehmbruch elaborou

um quadro em que procurou caracterizar as concertações duradouras e as
instituições corporatistas que as sustentaram.
Nesse

sentido,

uma

participação

intensa

de

trabalhadores

e

de

empregadores na formulação e implementação de políticas ensejou um sistema

de "corporatismo forte". Quando a participação do Capital e do Trabalho foi

limitada apenas a setores ou a algumas fases da formulação de políticas públicas,

tomou forma um sistema de "corporatismo fraco". Um "corporatismo médio"
configurou-se em países onde a negociação coletiva foi ampla, mas cujos
resultados foram apenas temporários.

Para Lehmbruch, a ausência de concertação foi descrita como "pluralismo".

A França e o Japão aparecem como países em que se dá uma "concertação sem
o trabalho".
O quadro abaixo, que Lehmbruch construiu, indicou o seguinte:

Quadro 1
Escala Crescente de Corporatismo
Grau
1. Pluralismo

2. Corporativismo
Fraco
3. Corporativismo
Médio
4. Corporativismo
Forte
5. Concertação
sem o Trabalho

Países
Estados Unidos, Canadá,
Austrália. Nova Zelândia
Grã-Bretanha, Itália

Irlanda, Bélgica, Alemanha,
Dinamarca, Finlândia, Suíca
Áustria, Suécia, Noruega,
Holanda
Japão, França

Fonte: Lenbrüch, 1984. p.66
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Para Lehmbruch, essa classificação não era fixa, uma vez que as relações e

as instituições podiam movimentar-se no tempo e no espaço.

Se olhássemos as articulações na economia brasileira de hoje, procurando
genericamente relações corporativistas, provavelmente seríamos tentados pela

velha tradição a posicionar o Brasil entre os primeiros na escala Lehmbruch de
corporativização. Trabalhando com uma definição mais precisa de corporatismo -

como mecanismos de elaboração e implementação de políticas públicas,

vinculados às transformações democráticas e à busca de maior eficácia na
formulação de políticas industriais

talvez localizássemos o Brasil em algum

lugar além do ponto 4 e mais próximo do ponto 5 da tabela acima.

Os critérios de Schmitter e Lehmbruch deram aos estudos sobre o
corporatismo maior relevância e possibilitaram uma avaliação prática das

relações entre as agências estatais e os grupos de interesse organizados.

Constatou-se então, empiricamente, que a participação das grandes organizações

- de empresários e de trabalhadores - através de estruturas organizacionais
voltadas para a implementação de políticas concertadas, resultava em uma
coordenação estratégica da economia mais eficaz.

Na mesma direção, só que a partir de estudos sobre a Grã-Bretanha, Alan

Cawson rastreou o surgimento de arranjos corporatistas setoriais, vinculando-os
à forma de intervenção do Estado.
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Cawson propôs uma distinção entre os grupos segundo "seu significado

para as atividades do Estado e de acordo com suas preocupações subjetivas'^33),
e descreveu três níveis de organização de interesses e de organização do
Estado: o macro, o meso e o micro.

No primeiro, a negociação seria necessariamente tripartite, e realizar-se-ia
entre o Estado e as mais importantes (peak) organizações do Trabalho e do

Capital. Em seu nível meso, participariam as organizações preocupadas em
defender interesses específicos de um setor ou de profissões. E no micro-

corporatismo, ter íamos um relacionamento especial entre o Estado e uma grande

empresa privada.
Esse modo de equacionar os arranjos de intermediação e de concertação de
interesses, acreditamos, representou um ponto de inflexão na construção de uma

teoria corporatista.

5. O Nível Meso
Cawson reelaborou a definição conceituai de neo-corporatismo, que
passaria a ser concebido como a expressão de:

"um processo sócio-econômico específico no qual as organizações
representantes de interesses monopolíticos-funcionais, através de

um intercâmbio político com as agências estatais, comprometem-se
em alcançar resultados das políticas públicas; esse movimento leva
(*) - Alan Cawson, "Pluralism, Corporatism and the Role of the State”, in Government and
Opposition, n°13,1978, p.178, Apud op. cit. Reter J. Williamson, Corporatism in Perspective, 1989,
p.15.
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essas

organizações

a

desempenhar

papéis

que

combinam

representação de interesses e implementação da política através de
auto-controle (delegadoyP4).

Ou seja, o corporatismo não seria visto apenas como um canal de expressão
de grupos de interesse; e também não seria caracterizado somente pela forma de
atuação do Estado, embora a intervenção estatal fosse vital para a sua

configuração. Segundo Cawson, o toque diferenciador do corporatismo de outros
arranjos seria exatamente a junção da representação e da intervenção no

relacionamento entre grupos de interesse e o Estado.
Essa concepção indica que, para Cawson, a marca principal do neo-

corporatismo é a fusão de intermediação de interesses (representação e
controle) e um modo específico de intervenção pública. Esta intervenção implica

um processo de negociação de políticas, uma forma concertada, que envolve
uma

interação

regular,

paridade de

representação e

um

processo

de

convergência mais do que de competição.

Se dissecarmos essa caracterização, vamos encontrar nos mecanismos
neo-corporatistas a presença de três lógicas:
(i) a dos associados (relações entre as associações e seus próprios
membros); (ii) a da influência, que se manifesta no relacionamento entre as

(“) - Alan Cawson, ed., "Varieties of Corporatism: the Importance of the meso-level of interest

intermediation", in op. cit, Organized Interests and the State • Studies in Neo-Corporatism, 1985,
P®
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várias associações e o Estado; (iii) e uma lógica da organização, que trabalha o

próprio arranjo como uma arena de oportunidades e restriçõesí35).

Essas indicações já permitiram-nos observar na trajetória da câmara do

setor automotivo, em especial nos seus dois primeiros anos de existência, que:
(i) a câmara conformou-se como um espaço institucionalizado (as câmaras

foram criadas por lei) de intermediação de interesses, do qual participam
agências estâtais e um número limitado de grupos sociais organizados, com o
monopólio da representação concedido (parcialmente) pelo Estadoí36).

(ii) várias políticas públicas para o setor automotivo foram definidas em

comum pelos seus integrantes. Agências estatais, juntamente com os sindicatos
de trabalhadores e de empregadores, associações e representantes de empresas
e de movimentos, formularam e implementaram, na maior parte das vezes, as
decisões aprovadas;

(iii) as decisões da câmara foram tomadas, em sua maioria, de modo
consensual;

(iv) a implementação das decisões acordadas deram-se através de

mecanismos formais e informais, de modo a permitir a pressão e a vigilância de
todos sobre todos, assim como a auto-fiscalização através dos seus grupos de

trabalho;

^y-ldem, p.12.
(“)- Uma análise acurada do papel desempenhado pelo Estado no estabelecimento das

estruturas sindicais (de empregados e de empregadores), na determinação do monopólio de
reprsentação e na organização compulsória dos segmentos produtores pode ser encontrada em:
Leôncio Martins Rodrigues, Partidos e Sindicatos, São Paulo, Ática, 1990; do mesmo autor, O
Declínio do Sindicalismo Corporativo, Rio de Janeiro, Ibase, 1991.
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(v)

finalmente,

as

negociações

ocorreram

em

um

nível

industrial

intermediário, meso; os atores-chave das negociações estavam setorialmente
organizados, assim como as agências estatais envolvidas eram responsáveis

pelas políticas setoriais da industria automobilística.
É fundamental registrar, porém, que as entidades tanto do Capital quanto do

Traballho exibiram uma representatividade e legitimidade muito superior ás

estabelecidas pela força da lei. O que nos levou a reconhecer que o peso das
relações corporatistas para a conformação da câmara automotiva seria bem

menor do que o sugerido pelas amarras da tradição.

6. A Emergência do Corporatismo Tripartite
Atkinson e Coleman observaram precisamente que "enquanto as políticas
de gestão macro-econômica são usadas para delinear o amplo curso do

desenvolvimento econômico, as políticas industriais são, por natureza, setoriais",
na medida mesmo em que "requerem o desdobramento estratégico de

instrumentos especiais para atingir as metas que são específicas para cada setor
industrial"(37).

A câmara automotiva brasileira, como instrumento de formulação e
implementação de uma política industrial, enfatizou dois aspectos na sua

constituição e na definição de seus objetivos:

37

( ) - Michael Atkinson e William Coleman, "Corporatism and Industrial Policy", in op. cit., Alan
Cawson (ed.), Organized Interests and the State, 1985, p.22.
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(i) o de um ajuste setorial, que visava recuperar o setor, reforçar vantagens

comparativas e implantar métodos mais eficientes de produção, a partir de um

melhor entrosamento entre Estado, Capital e Trabalho;

(ii) o de uma ampla reestruturação do setor, que buscava a renovação
diante das profundas alterações na economia nacional e internacional.

O diagnóstico que esteve na origem da constituição da câmara automotiva e
que sustentou o primeiro acordo em março de 1992 definiu consensualmente

metas de curto, médio e de longo prazoí38). O perfil meso da articulação estava
dado pelo recorte efetivado na estrutura produtiva, que permitia reunir as

organizações representativas de todos os segmentos vinculados ao setor
automobilístico.

O surgimento desse arranjo no setor automotivo deveu-se basicamente a

três fatores:

(i) a existência de um consenso mínimo em torno da necessidade de se
procurar soluções em parceria, diante da situação de crise profunda do setor;
(ii) a existência de entidades de trabalhadores e de empresários com

representatividade fora e dentro de suas categorias, capazes de tomar decisões

central izadamente, sem que sua legitimidade fosse questionada;
(iii) o consentimento do Estado, naquele momento, em dividir prerrogativas,
e de impulsionar a elaboração de uma política setorial.

(M) - O fato de que muitas metas foram modificadas, cumpridas de modo parcial ou simplesmente
deixadas de lado, não interferem, neste momento, em nossa discussão.

129

O primeiro fator remete-nos à disposição de negociar; o segundo, à
capacidade dos atores de construir uma estrutura meso-corporatista para isso; o

terceiro, à possibilidade de instauração de um espaço tripartite e democrático de

negociação, com características quase-públicas, concedidas pelo Estado.
A introdução na análise dos elementos acima indicados pareceu-nos

fundamental para evitar que a discussão da forma do arranjo, no caso brasileiro,

venha a ser inadvertidamente desvinculada da ação política das lideranças e do
ambiente democrático em que este se desenvolveu.
Cawson, por exemplo, afirma que os arranjos meso-corporatistas não são
necessariamente tripartites. Para este autor, diferentemente dos arranjos macro,

os sindicatos de trabalhadores ou associações empresariais podem ou não

participar do arranjo meso, sendo que a não participação de um ou outro desses
pólos, não alteraria o caráter corporatista da relação.

Se tomarmos como exemplo os trabalhos de Belik e Soto sobre três setores
da indústria agroprocessadora e o complexo florestal, respectivamente, podemos

()

(

ver como políticas industriais mais recentes foram construídas através de
negociações bipartites, o que serviria para ilustrar as teses de Cawson. Nos

setores agroindustriais estudados, a elaboração deu-se através de uma via de
mão dupla, "partindo dos grupos de interesse setoriais para o Estado e do Estado

para os grupos de interesse, conformando os próprios setores'^39).

C39) - Walter Belik, Agroindústria Processadora e Política Econômica, Tese de Doutoramento

apresentada ao Instituto de Economia da UNICAMP, 1992, p.2.
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A pesquisa de Belik sobre os setores do Açúcar e Álcool, de óleos Vegetais

e de Papel e Celulose indicou a presença de uma concertação meso-corporatista,
bipartite, que esteve na base do enorme desenvolvimento econômico do setor nos
últimos anos.

O estudo de Soto sobre o reflorestamento e a produção de celulose e papel,

procurou explicar porque este setor alcançou alta competitividade internacional,
sendo hoje citado como exemplo de dinamismo em meio às dificuldades da
indústria brasileira.
Soto desenvolveu sua análise de modo a mostrar como um padrão de
relacionamento neo-corporatista permitiu a constituição de um complexo florestal

"nâo regulado, no fundamental, por mecanismos de mercado e sim por uma

grande variedade de mecanismos de concertación ou arranjos entre interesses
privados e o Estado, com o propósito de regular as atividades econômicas e
realizar investimentos'^40).

Nos dois casos, a participação dos trabalhadores foi residual. Não só pela

sua debilidade organizativa, como pela postura altamente excludente que domina

o setor, o que, certamente, aumentou o nível de atrito entre empregadores e
empregados.

Ao colocarmos lado a lado a câmara automotiva e as experiências dos
setores da agro-indústria e do complexo florestal, chamou-nos a atenção o fato de
que no interior de um único e mesmo Estado, podem conviver, ao mesmo tempo,

í40) - Femando A. Soto B., Da Indústria de Papel ao Complexo Florestal no Brasil: o Caminho do

Corporatismo Tradicional ao Neocorporatismo, Tese de Doutoramento apresentada ao Instituto de
Economia da UNICAMP, 1992, p.8.
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padrões diferenciados de corporatismo, bi ou tripartites. O nível em que se
desenvolve essa atividade é o intermediário, ou meso.

Através dos trabalhos citados, notamos que nos dois exemplos de mesocorporatismo bipartite, a capacidade de redução dos conflitos entre Capital e
Trabalho não foi definidora da natureza do mecanismo, ainda que essa questão

estivesse sempre presente nas negociações. Nesse sentido, como houve acordo

para a elaboração e implementação comum de políticas industriais, ainda que
baseado em um arranjo de dois pés, tenderiamos a dar razão para Cawson.

No entanto, a concordância geral com Cawson não nos impede de

considerar que a participação de representantes dos trabalhadores altera
profundamente o funcionamento, o alcance e, fundamentalmente, a eficiência dos

arranjos neo-corporatistas. A câmara automotiva jamais teria o impacto e
alcançaria o grau de eficácia que alcançou sem a participação dos sindicatos.

Isso porque, no caso brasileiro, a ação político-ideológica dos sindicatos e a

busca da eficiência encontravam-se absolutamente antagonizadas por toda uma
história de conflitos. Ou, de um ponto de vista mais amplo, a exclusão dos

trabalhadores dos centros de decisão das políticas públicas sempre foi uma
constante da ação do Estado e do Capital.
A

partir

da

câmara,

os

sindicatos

de

trabalhadores

continuaram

reconhecendo os constrangimentos impostos pelos conflitos de classe. Mas

esforçaram-se para entender que sob determinadas circunstâncias, no interior de
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um setor, as relações verticais podem predominar sobre as relações sociais
horizontais, ou de classe.
As classes estão divididas pelas identidades setoriais e os setores são

marcados pelas distinções e antagonismos de classe. Ou, em outras palavras: o
setor automobilístico pode ser capaz de unir verticalmente todos os atores

(como as montadoras, as autopeças, as concessionárias, os distribuidores e
também os sindicatos de trabalhadores) interessados no aumento da produção e

na geração de empregos, sem anular as relações horizontais, de classe, que
continuam sendo conflituosas.

Se as relações de classe forem nitidamente marcadas pela disparidade de
poder, recursos e de informações, o resultado pode ser a exclusão de um dos
atores,

como ocorreu com os sindicatos de trabalhadores

na

indústria

agroprocessadora e no complexo florestal.
Porém, se quem perde com a exclusão é sempre o pólo mais fraco, ou seja,

os trabalhadores, como assinalou Belik, também há perda de eficiência das
decisões do arranjo corporatista.

No caso brasileiro,

essa relação é clara: com a participação, os

trabalhadores alcançaram benefícios que não atingiríam fora da câmara. Ao

mesmo tempo, a participação dos sindicatos, além de favorecer a criação de um
ambiente mais propício à reestruturação produtiva, deu-se através de propostas

para a definição de uma política industrial qualitativamente melhores e mais
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adequadas do que as sugeridas pelas entidades empresariais e agências do
Estado.

7. O Governo de Interesses Privados
Até agora procuramos discutir as modalidades de relacionamento entre o

Estado e os grupos de interesse e destes entre si. Os trabalhos de Streeck e
Schmitter sobre o "governo de interesses privados"(41) avaliaram até que ponto os

interesses públicos podem ser atendidos por organizações privadas, que agem
em conjunto com as agências estatais, mas que não são controladas por estas.

O importante a destacar é o processo em que o Estado delega, ainda que

parcialmente, sua autoridade às organizações de interesse, que aceitam

"livremente" esse poder. As aspas foram utilizadas porque o gesto é mais

complexo: (i) se as organizações não aceitarem a oferta do Estado, este definirá
autonomamente as orientações da política econômica; (ii) se aceitarem, estarão
construindo uma barreira de auto-proteção e contribuindo para a constituição de

um mercado regulado, do qual poderão beneficiar-se mais do que em um
mercado aberto; (iii) mas, ao mesmo tempo, terão de fazer concessões por isso.

A câmara automotiva, em sua constituição, percorreu a trajetória acima.
Porém, em primeiro lugar, interrogamo-nos pelos motivos que teriam levado
o Estado a buscar esse tipo de solução de compromisso.

f1) - Wolfgang Streeck e P. Schmitter, Prívate Interest Government, Beyond Market and State,
Londres, Sage, 1985.
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E a resposta que encontramos remeteu-nos exatamente para a avaliação da

capacidade de intervenção estatal e das organizações interessadas.
Inspirando-nos em Streeck e Schmitter, observamos que no momento em

que se formou a câmara automotiva:

(i) O setor ocupava um iugar estratégico no dispositivo industrial brasileiro e

as agências estatais não tinham conhecimento, experiência nem informações
para elaborar e implementar uma regulamentação eficiente;

(ii) Apesar de ter promovido a abertura da economia, a brutal queda no
desempenho do setor automobilístico, com forte impacto social provocava sérias

dúvidas sobre a capacidade de sua recuperação sem nenhuma interferência nos
mecanismos de mercado.

(iii) Mesmo que tivesse os recursos acima, o Estado teria enormes

dificuldades para implementar sua política unilateralmente, uma vez que o peso

político-econômico-organizativo das entidades do setor era muito grande;

(iv) O Estado ganhava legitimidade em uma sociedade ainda marcada pela
ultracentralizaçâo dos regimes militares ao ceder parte de seu poder de decisão

sobre a política industrial;
(v) Ao estimular a câmara setorial, o Estado tentava diminuir os conflitos nas
regiões particularmente sensíveis da economia e da política, sem exercer

diretamente sua autoridade, uma vez que as associações integrantes do acordo
passariam a assumir essa responsabilidade.
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Evidentemente, essa intermediação não oferecia somente vantagens. Havia
perigos flagrantes que continuam a fomentar acesas polêmicas sobre a

experiência das câmaras setoriais até os dias de hoje. Destes, os mais

significativos eram: (i) a possibilidade de colonização do Estado pelos grupos de
interesse; (ii) a submissão desses grupos às diretivas do Estado; (iii) uma

cooptação dos sindicatos de trabalhadores pelas grandes empresas, visando a
drenagem de recursos ou benefícios públicos para o setor privado.

Somente a prática da elaboração coletiva, com o reconhecimento do perfil
de cada um dos participantes, poderia evitar ou, pelo menos, diminuir os riscos

colocados. Em que pesem as oscilações, a câmara automotiva, no geral, soube
contornar esses perigos.

8. O Estado como Ator Principal
O principal ator nos arranjos neo-corporatistas continua sendo o Estado e a
experiência brasileira ilustra bem essa afirmação. Seu poder seria exercido de

forma mais flagrante principalmente na construção do segundo acordo, uma vez

que no primeiro, os representantes do Capital e do Trabalham também
desempenharam papel político de primeira importância, em especial na definição
da agenda de discussões e da programação dos grupos de trabalho.

Mesmo em crise, foi a partir do estímulo estatal que as câmaras começaram
a se constituir, encontrando, inclusive, resistências iniciais tanto entre os

representantes dos trabalhadores como dos empresários.
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Afirmar o Estado como o principal componente dos processos corporatistas,

não significa atribuir-lhe características orwellianas. Longe disso.
O papel desempenhado no mundo da economia e da política pela câmara

automotiva evidenciou que importantes instituições do Estado - como a

burocracia, empresas públicas e as diversas agências de planejamento,
implementação e controle de políticas - estavam dividindo prerrogativas e, por

essa via, assumindo orientações que não emanavam, exclusivamente, das
decisões governamentais.
O passo foi tímido, as resistências foram muitas mas a curta experiência da

câmara automotiva, corroborada pelo funcionamento de outras câmaras, já

mostrou que é possível uma nova forma de se fazer política sem a retomada do

velho corporativismo, por mais que este insista em sobreviver.
O processo de transferência de poderes, ou de governos de interesses

privados, tem remetido os pesquisadores do corporatismo a repensarem

constantemente o lugar do Estado nas sociedades capitalistas democráticas.

A relação do Estado com os arranjos neo-corporatistas é bastante diferente
da que se desenvolve no jogo pluralista. Neste, o Estado cede lugar aos governos
e às agências governamentais designadas para sofrerem as pressões dos grupos

de interesses privados.
O pluralismo vê a sociedade como um conjunto de instituições que

interagem e, fundamentalmente, competem entre si. A coesão desse conjunto é
dada pelo poder e legitimidade conferida pelo jogo democrático.
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A natureza do governo expressa precisamente essa imagem da sociedade:
os mais diferentes interesses se organizam para criar ou utilizar canais de
influência junto ao Estado. E as agências governamentais operam como um
microcosmo dessa sociedade, sendo que a relação entre elas também é marcada

pela disputa em torno dos recursos públicos.
O Estado como tal não possui interesses, mas suas agências sim. Essa rede

complexa e competitiva de instituições estabelecería uma multiplicidade de pontos
de contato com os grupos de interesse da sociedade, possibilitando a sua
interferência nos processos de decisão, ou seja, a sua participação no exercício

do poder.
Nas teorias pluralistas, as agências governamentais elaborariam políticas

atendendo aos interesses públicos mais do que privados. Nesse funcionamento, o

governo é alvo - a ser alcançado pela ação dos grupos mais ativos - e árbitro - já
que é constrangido a selecionar demandas.

O contraste com a visão marxista tradicional ou neo-marxista é claro. Na
concepção pluralista, como o Estado se orienta no sentido de promover o
crescimento econômico e a acumulação de capital, a sintonia entre os interesses

empresariais e a racionalidade das agências governamentais está dada.
Não se trata simplesmente da apropriação de recursos públicos por

segmentos privados, o que eventualmente ocorre. Trata-se de uma relação
intrínseca de dependência da iniciativa privada dos programas estatais, de acordo
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com uma lógica que tenta combinar o aumento dos lucros com a ampliação da
arrecadação de impostos e a diminuição do desemprego.

Essa pretensão pluralista de apresentar o Estado como um ente
desvinculado dos interesses das classes sociais foi objeto de duras críticas de
extração marxista.
Offe mostrou como os interesses do capital e do trabalho manifestam-se de

forma assimétrica, uma vez que as organizações do capital nâo sofrem as
mesmas restrições que atingem os sindicatos de trabalhadores. Estes, antes de
mais nada, são associações de natureza defensiva, com pouco poder de
interferência nos rumos gerais da política econômica.

Visão semelhante inspirou também outros pensadores do corporatismo.

Jessop,

na esteira de Poulantzas,

afirmou que os conflitos de classe

desenvolvem-se no interior do Estado capitalista, cuja lógica interna seria uma

espécie de resultante do choque entre forças políticas.
Essa abordagem levou Jessop a se distanciar de um marxismo mais
ortodoxo, afirmando que "atribuir ao Estado uma unidade essencial ou um caráter
burguês inevitável é comprometer-se com um puro reducionismo e sugerir que a

única forma válida de luta política socialista é a que se refere à destruição do
aparelho estatal existente"<42).

Mais ainda, Jessop indicaria o crescimento do corporatismo, como uma das

formas de interferir nesses choques, "às custas do parlamentarismo, das lutas por

í42) - Bob Jessop, The Capitalist State - Marxist Theoríes and Methods, Nova York, New York

University Press, 1982, p.223.
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reformas eleitorais, do papel da legislação e do policy-making estatal..."(43),

apesar deste "estimular a organização das classes econômicas em grupos

funcionalmente heterogêneos, interdependentes e formalmente equivalentes para
os quais a colaboração e a concertação são mutuamente vantajosas e

desencorajar sua organização como

classes

polarizadas,

antagônicas

e

contraditórias"^).

Vários pesquisadores procuraram mostrar como as tentativas neo-marxistas
de explicar o corporatismo a partir da idéia de "relativa autonomia" do Estado,
seriam apenas a expressão de uma lógica sinuosa, pois, em última instância, as

determinações de classe estariam comandando a ação do Estado e dos arranjos

promovidos por ele. Esses pesquisadores do neo-corporatismo procuravam

delinear novos caminhos para que fossem equacionadas as relações entre
Estado e sociedade no capitalismo.

9. A Construção dos Setores
Nos anos 80 e 90, novas vertentes de reflexão sobre o Estado no

capitalismo moderno seriam abertas pelo pensamento corporatista.

Segundo SchmitteK45), as sociedades capitalistas estariam alterando suas
estruturas de funcionamento: os níveis "setoriais" e "transnacionais" estariam

í43) - Idem, p.224.
(“y-ldidem, 230.
C5) - Philippe Schmitter, "Sectors in Modem Capitalism: Models of Govemance and Variations in

Performance", in Renato Brunetta e Cario DelCAringa (eds.), Labour Relations and Economic
Performance, Londres, Macmillan, 1990.
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ganhando espaço como locus privilegiado de organização de novas estruturas

institucionais, em detrimento do nível "nacional".

Para o autor, apesar da razão capitalista permanecer a mesma - a busca da
maximização dos lucros, a competição, a tendência à expansão e à acumulação -

a forma de organização e realização do capital estaria se alterando.

Sem se dar conta desse movimento, diversos pesquisadores generalizaram
experiências do entre-guerras e descobriram uma nova tendência mundial: a do

"capitalismo organizado". A expressão, cunhada durante a República de Weimar,
referia-se às novas realidades do capitalismo e, simultaneamente, às respostas
que a social-democracia alemã dava para elas.
As características principais desse novo e organizado capitalismo eram: (i) a

disseminação das associações de interesse pela sociedade, alterando o papel

dos indivíduos em sua participação no mercado; (ii) a incorporação dessas
associações no processo político, diminuindo a influência tradicional dos partidos
e dos parlamentos, e reduzindo a ocorrência de movimentações grevistas e

lockouts; (iii) a inclusão dessas associações em negociações e acordos tripartites,
ampliando as

metas da

política macroeconômica e social,

substituindo

mecanismos de mercado e a velha intervenção estatal por novas práticas de
formação de consenso e de auto-regulação coletiva.

Esse "capitalismo organizado" fincou raízes em pequenos países europeus,
que construíram novas formas de contrato social entre grupos de interesse da

sociedade. Diante da crise do mercado intemaciomal, do desemprego, da queda
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dos salários, os sindicatos de trabalhadores e os empresários convergiram para

um compromisso entre classes que, efetivamente, por um certo período,
conseguiu estabilizar essas economias.
O 'Tratado de Paz Social", na Suíça de 1937, e o "Grande Acordo Sueco",

de 1938, foram os precursores do corporatismo moderno, ainda que esse termo
tenha sido cuidadosamente evitado devido à sua apropriação por Mussolini,

Salazar e outros.
Após a II Guerra Mundial, a Holanda e a Bélgica, primeiro, a Noruega e a

Dinamarca depois, seguiram no mesmo rumo. A Finlândia avançaria mais
lentamente na mesma direção. E a Áustria tornar-se-ia o exemplo de organização
corporatista do capitalismo democrático.

De um modo geral, podemos afirmar que esse "capitalismo organizado"
desenvolveu-se em pequenos países com ampla organização de classe, com

fortes

partidos

social-democratas

e

com

economias

altamente

internacionalizadas. Do ponto de vista político e social, esses países contavam

com: (i) ampla liberdade de organização; (ii) grande capacidade de ação coletiva,

o que possibilitou melhorias em seu nível de vida; (iii) compromissos públicos
pelo pleno emprego; (iv) legitimidade para alterar os rumos da economia,

ampliando a especialização profissional, o planejamento, a flexibilização do
trabalho e o controle dos salários, de modo que a busca de competitividade
internacional pôde basear-se em forte compromisso de paz social.
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Esses elementos apareceram para muitos estudiosos do corporatismo

através da visualização de uma tendência inelutável que empurraria as

sociedades industriais avançadas em direção às negociações, acordos e pactos

entre as classes.

Anos depois, o advento da era Reagan, a determinação do neoliberalismo
de Thatcher e a derrota da social-democracia na Suécia e na Noruega acalmaram

os ânimos daqueles que haviam detectado uma tendência inexorável em direção
à modernização das sociedades regidas por macro-pactos.
As previsões de um “capitalismo organizado" confrontavam-se agora com

um sistema que aparecia desorganizado, que revitalizava a competição,
desregulamentava os mercados nacionais e globalizava a economia, dispersando

os capitais por todo o planeta. Os acordos nacionais entravam em zona de
turbulência. Os compromissos com o Welfare State e o pleno emprego, ao invés
de crescerem, retraíam-se, enquanto os sindicatos sangravam em suas forças e
enfraqueciam-se na sustentação dos pactos tripartite.
O Estado regulador, que parecera um imperativo para uma avançada

reprodução capitalista, agora era visto e apresentado como um obstáculo ao

desenvolvimento.
Como analisar essas alterações? O capitalismo estaria mesmo se

desorganizando? O neoliberalismo triunfando? E o neo-corporatismo sendo
descartado?
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Estudos comparativos entre os três mega-mercados - o americano, o

europeu e o japonês - alertaram sobre a diversidade de dispositivos competitivos,
de maximização de lucros, de expansão e realização capitalista, que convidavam

os pesquisadores a um olhar mais acurado.
Segundo SchmitteK46), não estávamos assistindo a uma desorganização do
capitalismo mas à uma reorganização estrutural que tem embaçado nossos

olhos. Tratava-se, antes de mais nada, de acertar o foco da nossa visão.
Isso porque:
(i) Apesar da aparente homogeneização do sistema capitalista mundial, suas
práticas estão cada vez mais diversificadas no interior das economias nacionais

e, ao mesmo tempo, mais sintonizadas através das economias nacionais;
(ii) As novas tecnologias, as novas estruturas de mercado e até mesmo as

políticas públicas estão se reorientando para níveis intermediários entre a macro
e a microeconomia, entre as políticas de grande porte e as das empresas;
(iii) Durante um certo período, a abordagem setorial indicou apenas uma

escolha metodológica. Atualmente, porém, os setores e as regiões estão dando

origem a ambientes novos, em que o intercâmbio entre produtores podem ser
socialmente construídos;

(iv) Esses setores não estão dados de antemão, mas podem ser criados de
modo que as políticas públicas possam interagir com suas elaborações e

inovações.

(*6) - Op. cit., P. Schmitter, 1990, especialmente o capítulo "Sectors and a new model for the
comparative study of capitalism".
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O capitalismo procura os mais diferentes meios para produzir e realizar suas

trocas, sendo que o setor é um desses espaços. No entanto, o estudo do
capitalismo através dos setores nâo é uma tarefa simples, uma vez que os
setores nâo constituem um simples dado da realidade.

"Sectors are artifacts", diz SchmitteK47).

A definição de seus integrantes e a delimitação de suas fronteiras

comportam uma dose de escolha política e econômica. Isso significa que os
setores parecem existir objetivamente nos mapas estatísticos, geográficos,

econômicos e mesmo nos códigos legais. Mas, de fato, eles são criados por

agentes sociais, exatamente para tentar reduzir as incertezas, aumentar a
competitividade e diminuir custos - inclusive sociais - nas suas transações.

Nesse sentido, o Estado apresenta-se como uma espécie de patrocinador:
por ser o único agente capaz de controlar uma série de fatores econômicos -

impostos, taxas, alíquotas, financiamentos, incentivos - pode transferir parte de

seu poder para os arranjos setoriais.
A tradição do pensamento brasileiro também não fugiu à tentação do olhar
macro.

Frequentemente foram deixados de lado os níveis intermediários, onde
encontram-se em atividade um enorme número de mecanismos - grupos,

aglomerados, coalizões, associações etc - nem sempre formalizados, que
regulam as transações e o intercâmbio intra e intersetorial.

C7) - Idem, p.14.
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A partir dessa reflexão, podemos ampliar a configuração do mesocorporatismo, enriquecendo suas primeiras formulações que aproximavam-no de

um recorte "longitudinal" e "objetivo" da sociedade e da economia. Os estudos de
Schmitter ajudaram-nos a perceber o jogo dos ingredientes políticos que
alimentam a construção de setores no capitalismo contemporâneo.

10. Pluralismo e Corporatismo
As mutações do capitalismo estariam estimulando a busca de uma nova

teoria política, capaz de evitar a generalidade do olhar macro e a especificidade
do micro. Foi com essa pretensão que Cawson procurou apreender a diversidade
dos organismos que coexistem na sociedade capitalista, cuja racionalidade seria
revelada por um instrumental capaz de combinar aspectos da teoria pluralista e
marxista.

A abordagem então desenvolvida procurou explicar setorialmente o

surgimento de mecanismos corporatistas que passaram a conviver ao lado de
formações

e

processos

tipicamente

pluralistas

em

várias

sociedades

democráticas.

Esse movimento foi mais intenso onde o Estado patrocinou a elaboração e a

implementação de políticas industriais. A interferência direta e seletiva do Estado
através da aplicação de políticas industriais favorecería a constituição de arranjos

corporatistas. Em outras áreas da economia e da sociedade, diferentemente, os

146

processos políticos livremente competitivos e mais tradicionais tenderíam a ser
dominantes.

Essa questão é central. A distinção dos processos acompanha uma

diferenciação existente entre as agências estatais voltadas para as esferas do
consumo e aquelas responsáveis pela produção.

Funções, atribuições,

composição e interesses diversificados tenderíam a solicitar diversos tipos de

organização.
Cawson estabeleceu uma correspondência entre essa diversificação e a
atuação dc Estado em seus vários níveis de organização.

De um modo geral, os governos locais estariam voltados, prioritariamente,

para os serviços de atendimento ao bem-estar das comunidades e municípios. Os
mecanismos macro seriam responsáveis pelas decisões sobre as políticas
econômicas nacionais. E as políticas industriais, por sua vez, estariam mais

diretamente ligadas aos níveis intermediários, ou meso.
Para que o Estado possa implementar uma política industrial em parceria

com entidades da sociedade é preciso, além de um alto grau de organização dos
interesses privados, que as agências governamentais responsáveis tenham

legitimidade para decidir e encaminhar suas decisões. Isso porque, antes de mais
nada, o sucesso de uma política industrial depende muito da forma e da

velocidade com que os grupos produtores adaptam-se (ou não) aos ajustes da
economia.
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Os estudos de Cawson detiveram-se nas relações especiais estabelecidas

entre o Estado e grupos de interesse que estimularam setorialmente a economia,
através de processos de concertação voltados para a ampliação da qualidade e
da competitividade industrial. Esses arranjos, denominados meso-corporatistas
revelaram-se como mecanismos vocacionados para a produção de políticas

seletivas destinadas a um setor do mercado regulado pelo Estado.

Os pressupostos de Cawson sugerem, portanto, uma "abordagem dual" da
sociedade, a partir do reconhecimento de que a economia não é estruturada
apenas a partir das noções do mercado liberal, da competição ou da regulação.

No horizonte, a tentativa de superação da disputa simplificadora do pluralismo
versus corporatismo. A utilização do conceito de meso-corporatismo oferece-nos,

assim, uma estrutura diferencial e mais rica de análise da política e da economia.

Ao mesmo tempo em que essas reflexões ajudaram-nos a discutir a
natureza das câmaras setoriais, temos consciência de que os estudos neo-

corporatistas nâo construíram uma nova teoria política capaz de nos fornecer, em

particular, uma visão geral do Estado na sociedade capitalista.

Ainda

que essa

ausência não tenha nos impedido de trabalhar,

compartilhamos a preocupação de Willliamson, para quem uma "teoria do Estado

continua sendo, fundamentalmente, o elo perdido"^40) das análises corporatistas.

Diante dessa

realidade,

optamos por registrar alguns

pontos que

pareceram-nos mais adequados e promissores no instrumental neo-corporatista e

que estimularam nossa reflexão sobre a atuação do Estado no capitalismo:

C48) - Op. cit., Peter J. Williamson, Corporatism in Perspective, 1Ô89, p.136.
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(i) Nosso trabalho não está sugerindo que as câmaras setoriais sejam vistas

como sinais do surgimento de uma nova tendência de organização da sociedade
brasileira. Apenas procuramos chamar a atenção para as características

particulares desses organismos, que, embalados pela democracia e pela crise do

corporativismo tradicional, passaram a coexistir na sociedade ao lado de formas
tipicamente pluralistas e corporatistas. Isso significa afirmar que as relações entre

o Estado e os interesses organizados nem sempre são as mesmas;

(ii) A disposição do Estado de negociar a elaboração e a implementação de
políticas industriais indica a ausência de condições para que a sua política seja
imposta para um dado setor da economia. Sobre essa base, os arranjos meso-

corporatistas intervém exatamente quando um sistema de trocas e concessões se
estabelece, visando a aplicação - e o êxito - de uma política industrial. São

exatamente essas novas relações que explicam a natureza quase-pública desses

organismos de formulação, implementação e de concertação de políticas. O poder
político e econômico dos arranjos meso-corporatistas seria construído pela
articulação dos grupos de interesse e, ao mesmo tempo, concedido pelo Estado;

(iii) As decisões dos organismos corporatistas resultam de processos de

negociação, que, necessariamente, atribuem aos participantes poderes de

sanção, de veto e de fiscalização - ainda que desiguais. Se atentarmos para a
câmara automotiva, podemos ver que as entidades participantes não conseguiram
operacionalizar as políticas independentemente do Estado, e este também nâo
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conseguiu controlar diretamente as forças e entidades que estão negociandot49).

Em outras palavras, o Estado opera, em geral, de modo a proteger a acumulação
do capital. No entanto, por ser distinto de um "comitê executivo da burguesia", o

Estado precisa legitimar a sua intervenção junto aos representantes tanto do
capital quanto do trabalho;

(iv) A busca e a afirmação dessa legitimidade sugere que os arranjos meso-

corporatistas não estão assentados diretamente sobre as relações estruturais

entre as classes que se manifestam na sociedade. A concessão de poderes
parciais aos arranjos significa uma diminuição correspondente de poderes do
governo instituído, pelo menos no que diz respeito à política setorial elaborada

em comum.
Como resultado, temos que uma parcela do corpo administrativo do Estado
também

passa

a

ser beneficiada

por essa transferência de

podeK50).

Paradoxalmente, um governo eleito, deixaria, portanto, de controlar totalmente um

setor do aparelho de Estado. Essa observação baseia-se em uma distinção

conceituai entre Estado e governo, e permite-nos apreender os conflitos e
tensões que coexistem no interior da estrutura estatal;

(v) Em nosso trabalho, a macro-análise do Estado cedeu lugar ao estudo de
um sistema de relações de poder, capaz de combinar lógicas diferentes. Ao
discutir a câmara automotiva como um arranjo meso-corporatista procuramos

(*9) - As atitudes unilaterais assumidas sempre provocaram distúrbio na câmara e na

implementação das orientações, como mostraram, por exemplo, as decisões sobre o Fusca e o
rebaixamento das alíquotas de importação.
C50) - O que significa que outro setor do corpo estatal pode pender poder. As resistências de um
setor da burocracia à instalação da câmara do transporte aéreo é ilustrativa desse processo.
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apreender apenas uma parte do sistema estatal, a que está vinculada à produção

industrial;
(vi) O Estado, dessa forma, foi visto como um sistema diversificado de

estruturas que desempenham diferentes funções, sistematicamente submetidas a

comandos e pressões conflitantes. A questão que se colocou para nós, portanto,
não foi a de buscar um suposto interesse geral do Estado, mas o de localizar o

seu interesse na área específica da produção industrial que estudamos.

11. As Fronteiras do Meso-Corporatismo
Os processos de elaboração e implementação de políticas industriais
realizam-se através de uma verdadeira rede de tensões que percorrem o Estado,

manifestando-se entre as agências estatais e os grupos de interesse da
sociedade, assim como entre estes e sua base, das lideranças aos filiados.

Estudos desenvolvidos em países da Europa Ocidental mostram que os arranjos
corporatistas têm mostrado sua eficácia exatamente na diminuição do grau

dessas tensões entre os vários segmentos produtivos e as agências estatais.
As anotações que seguem procuram sistematizar as articulações do

instrumental neo-corporatista, em um nível meso, que utilizamos em nosso

estudo:

(i) Os principais participantes dos arranjos meso-corporatistas são os
agentes produtores,

as associações de produtores (de empregados e

empregadores) e o Estado. A análise isolada de cada um desses componentes
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pode levar-nos a perder de vista o ponto essencial do neo-corporatismo, a saber,

as relações entre os grupos de interesse e o Estado. Em nosso trabalho, o
corporatismo será entendido tanto como "organização" (Schmitter), quanto como

"elaboração e implementação de políticas" (Lehmbruch). Ou, como afirma
Cawson, como fusão dessas duas características;

(ii) Apesar da retomada dos conceitos neo-corporatistas nos anos 70, a
maior

parte

dos

estudos

até

o

início

da

década

de

80

fixou-se,

predominantemente, nos arranjos macro, entre o Estado e os grandes
representantes do Capital e do Trabalho.

Nesse período, os principais trabalhos sobre os países da Europa Ocidental
discutiram os pactos nacionais tripartite e suas repercussões na economia e na

política. Os resultados positivos de vários acordos nacionais, que negociaram a

elaboração e implantação de políticas públicas, incentivaram as pesquisas sobre

esses processos em que as autoridades públicas apareceram dividindo

responsabilidades com organizações privadas, como enfatizaram Schmitter e

Lehmbruch;
(iii) A participação dos sindicatos de trabalhadores em mecanismos de
cooperação com os empresários e o Estado, assim como a obtenção de nítidas

vantagens materiais também estimularia outras abordagensí51). Panitchí52), de um

t51)

-

David

Cameron,

"Social

Democracy,

Corporatism,

Labour

Quiescence,

and

the

Representation of Economic Interest in Advanced Capitalist Society", in John Goldthorpe (ed.),
Order and Conflict in Contamporary CapHalism, Oxford, Clarendon Press, 1984; Gosta EspingAndersen e Walter Korpi, "Social Policy as Class Politics in Post-War Capitalism: Scandinavia,
Áustria, and Germany", in op. cit., John Goldthorpe (ed.); Fritz Scharpf, "Economic and Institutional
Constraints of Full-Employment Strategies: Sweden, Áustria, and West Germany, 1973-1982”, in
op. cit. John Goldthorpe (ed.).
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outro ângulo, destacou que o corporatismo era um canal utilizado pelo Estado

para impor a colaboração de classes aos sindicatos; e Crouchí53), que o
corporatismo era um meio de subordinar o movimento dos trabalhadores;
(iv) As grandes organizações do Trabalho e do Capital, no entanto, não se

limitaram à elaboração de políticas distributivistas e de emprego.
Em vários países europeus os organismos tripartite passaram a planejar
globalmente a economia, através da definição de políticas fiscais, da elaboração

de orçamentos nacionais e da seleção de modalidades e gastos do Welfare State.
Evidentemente, esse amplo envolvimento das organizações de empregados e

empregadores realizou-se através de políticas compensatórias, dentre as quais

destacaram-se o rebaixamento de expectativas salariais e dos preços ao

consumidor. Esses acordos, no entanto, embora englobassem modalidades de
intercâmbio político^54), eram marcados pela parceria com o Estado na
administração da economia;
(v) Nos anos 60 uma nova alteração nas preocupações dos pesquisadores

começaria a se manifestar. Os pactos nacionais, como objeto de análise,

mostravam-se insuficientes para justificar uma abordagem mais ampla do
capitalismo.

f2) - Leo Panitch, The Development of Corporatism in Liberal Democracies", in op. cü.,
P.Schmitter e G. Lehmbruch (eds.), Trends Toward Corporatist Intermediations, 1979.
f53) - Colin Crouch, "The Changing Role of the State in Industrial Relations in Western Europe", in
C.Crouch e A.Pizzomo (eds.), The Resurgence of Class Confíict in Western Europe since 1968,
Vol.ll, Londres, Macmillan Press. 1978.
f4) - Marino Regini. The Conditions for Political Exchange: How Concertation Emerged and
Collapsed in Italy and Great Britain", in op. dt., John Goldthorpe (ed.), 1984.
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O olhar macro começou então a ceder lugar para os níveis meso e mesmo

para o micro. Os arranjos encontrados eram menos visíveis porém, muitas vezes,

mais duradouros e eficazes. A novidade foi que as abordagens meso e micro

começaram a revelar a existência de uma verdadeira malha de relações entre o
Estado e os grupos de interesse, que se realizavam através de uma multiplicidade
de canais e cuja visibilidade vinha sendo ofuscada pelos macro-enfoques.
(vi) O delineamento da noção de meso-corporatismo teve, pelo menos, duas

consequências analíticas.
A primeira versou sobre os critérios para a avaliação do grau de

desenvolvimento do corporatismo nos mais diferentes países: deixou-se de medir
o grau de corporatismo apenas a partir do nível macro. Com isso, vários países

tradicionalmente excluídos de qualquer discussão sobre o corporatismo,
passaram a ser rediscutidos e reclassificados. O questionamento, no entanto, era

de fundo e atingia, na verdade, as pré-condições até então reconhecidas como
essenciais para o desenvolvimento desse tipo de mecanismo.

Vários autores procuraram explicar a tendência ao corporatismo na Europa

como uma resposta à complexidade do capitalismo moderno, que solicitava uma
participação política dos sindicatos^55), facilitada quando partidos reformistas e

vinculados aos trabalhadores alcançavam o governo. Para Goldthorpe, o

corporatismo surgia em países.

(55) - Op. cit., John Goldthorpe (ed.). 1984; Walter Korpi. The Democratic Class Struggle, Londres,
Routledge, 1983.
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"Nos quais os partidos social-democratas desempenharam um papel
dominante no governo" e "os movimentos sindicais estavam melhor
preparados para participar da negociação política e tinham maior
confiança nos eventuais ganhos pois tinham fortes vínculos
ideológicos e organizacionais com o partido governamental'^56).

A tese, compartilhada por Maier(57), vinculava a emergência de arranjos
corporatistas à presença de fortes agremiações social-democratas que, de acordo

com seu estilo reformista, incentivava a regulação consensual da economia e da

política.
Por não contarem com partidos reformistas vinculados aos trabalhadores,

nem com fortes associações nacionais, por marginalizarem sistematicamente os

sindicatos da elaboração das políticas públicas e com a articulação parlamentosociedade sendo feita via comissões de trabalho, através de um sistema de
grupos de pressão organizados, os Estados Unidos eram um exemplo de país
onde o corporatismo não poderia vingar. A Inglaterra, tradicionalmente liberal, e

com associações nacionais relativamente frágeis, também ficava distante de

qualquer classificação nesse sentido. E o Estado francês, fortemente centralizado
e capacitado para o planejamento, inibia, nas análises, o surgimento de arranjos
corporatistas.

A partir da definição dos contornos meso-corporatistas, estudos mais
recentes começaram a identificar a existência de mecanismos de elaboração e de

(“) - Op. cit., John Goldthorpe (ed.). 1984, p. 328.
(57) - Op. cit., Charles Maier, 1984.
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implementação de políticas, com claros contornos corporatistas, tanto no nível

meso quanto no micro, na F rança C58) na Ingl aterrai59) e também nos Estados

Unidos(“).

A

segunda

consequência

incidiu

sobre

as

formas

possíveis

do

corporatismo. A visão nacional associou o corporatismo aos arranjos tripartite,
entre o Estado, o Capital e o Trabalho. Os estudos sobre os níveis meso e micro
encontraram

formações

corporatistas que

não

contavam

com

nenhuma

representação dos trabalhadores. Isso indicava que nos níveis sub-nacionais, os
mecanismos corporatistas poderiam assumir formas distintas do nível macro, o
que ensejou uma rediscussão de uma série de características consolidadas
exclusivamente a partir dos estudos macro.

(vii) No início dos anos 80, Schmitter estruturou um quadro comparativo a

partir do que considerava chave para a compreensão dos macro-arranjos: as

características estruturais dos sindicatos, das quais destacava o grau de
centralização organizativa e do monopólio da representação(61).

C58) - Martin Rhodes, "Organized Interests and Industrial Crisis Management: Reestructuring the
Steel Industry in West Germany, Italy and France", in op. cit., Alan Cawson (ed.), Organized
Interests and the State, 1985.
- Kevin Bonnett, "Corporatism and Thatcherism: is there life after death", in op. cit , Alan
Cawson (ed.), Organized Interests and the State, 1985.
(“) - H. Milward e R. Francisco, "Subsystem Politics and Corporatism in the United States", in
Policy and Politics, n"11,1983.
(®1) - Philippe Schmitter, "Intermediazione degli Interesse e Govemabilità nei Regimi
Contemporanei dell'Europa Occidentale e dell'America dei Nord", in Suzanne Berger (ed.),
LOrganizzazione degli Interessi ne!l'Europa Occidentale, Bolonha, II Mulino, 1983, p.429.
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Lehmbruch também desenvolveu um trabalho comparativo^62), construído,
porém, a partir do grau de participação dos grupos de interesse na formulação de

políticas. Se compararmos os dois resultados teremos o seguinte:
.Quadro 2
Comparação entre Países Segundo o Grau de Corporatismo
Forte

Schmitter

Lehmbruch

Áustria

Noruega
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Áustria
Suécia
Noruega
Holanda

Médio

Fraco

Holanda
Bélgica
Alemanha
Suíça

Canadá
Irlanda
EUA
Inglaterra

Bélgica
Alemanha
Dinamarca
Finlândia
Suíça

ingiaterra
Itália

Pluralismo

EUA
Canadá

Fonte: Schmitter. 1983 e Lehmbruch, 1984

Apesar das diferenças essenciais de critérios para a definição e mensuração
dos índices de corporatismo, os resultados colhidos expressaram grandes
semelhanças.

Na verdade, o olhar macro enfrentava dificuldades para captar as tensões
no interior dos arranjos corporatistas, assim como as diversas modalidades de
seu relacionamento com o Estado. Isso significa que o grau de corporatização

registrado nas duas tabelas pode estar indicando apenas a intensidade de

participação dos grupos de interesse na formulação de políticas.

Se essas considerações são procedentes, seria difícil, a partir do olhar
macro, distinguir claramente um arranjo corporatista de um arranjo pluralista
devidamente institucionalizado.

f2) * Ver página 25 deste capítulo.
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Mais do que a identificação das modalidades de arranjo, no entanto, as

comparações internacionais ajudaram-nos a identificar as condições nacionais
para a emergência do corporatismo.
A partir do quadro comparativo acima, poderiamos concluir que a ocorrência
do macro-corporatismo seria maior nos pequenos países e menor nos grandes.
As dimensões territoriais, no entanto, nâo constituem indicadores seguros.

Levando-se em conta a natureza dos mecanismos corporatistas talvez fosse mais

adequado

orientar

as

pesquisas

para

a

determinação

do

grau

de

diferenciação/homogeneizaçâo social de cada país, o que poderia ensejar

estruturas nacionais de representação de interesse mais ou menos uniformes. Ou
para o acompanhamento da ação dos partidos social-democratas ou trabalhistas

e à participação cooperativa dos sindicatosí63). Ou então para a comparação de
indicadores econômicos e políticos associados à ação corporatista.

Schmitter desenvolveu essa última vertente a partir do questionamento da

tese pluralista que via no excesso de demanda dos grupos de interesse a razão
das crises de governabilidade. Segundo este autor, não era a escala das
demandas que poderia afetar a governabilidade, mas "a maneira como essas

demandas eram processadas'^64).
A partir de seu trabalho comparativo, Schmitter constatou que o macrocorporatismo era uma ferramenta útil às autoridades públicas na administração de

í63) - Op. cit., Philippe Schmitter, "Intermediazione degli Interesse e Govemabilità nei Regimi
Contemporanei dell‘Europa Occidentale e dell'America dei Nord”, 1983.
- Idem, p.432.
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fortes demandas sociais. Cameront65) chegou a uma conclusão semelhante,

expondo a vinculação clara entre os arranjos macro-corporatistas e a persistência

de baixas taxas de desemprego nos países europeus.

(viii) Desses estudos não se pode concluir que o corporatismo é
necessariamente um mecanismo redutor do desemprego (ou indutor do emprego),

redistribuidor de renda nem muito menos um automático nivelador de diferenças
sociais. Infeiizmente esses mecanismos não são dotados de poderes mágicos.

Acreditamos, porém, que a formulação e a implementação de políticas de

compromisso entre o Estado, o Capital e o Trabalho, sem a estratégia do
confronto, podem incrementar a atividade econômica, produzindo, assim, ganhos

para todos os participantes, através de uma lógica distinta da soma-zero - ainda
que esses ganhos não sejam iguais entre as partes.

Se os ganhos são para os participantes, podemos nos interrogar sobre as
consequências do corporatismo para os interesses não organizados, ou
debilmente organizados, que estão excluídos dos espaços que, por atribuição

estatal, definem regras distintas do mercado.
Ou, em outras palavras, o que acontece com os setores que não têm acesso

às arenas que decidem as políticas públicas?
É importante deixar claro que a constituição de arranjos corporatistas nâo

modificam as bases estruturais da sociedade. Isso significa que os trabalhadores
que sustentam a economia informal, os sem-registro, os desorganizados, enfim,

f65)

-

David

Cameron,

"Social

Democracy,

Corporatism,

Labour

Quiescence,

and

the

Representation of Economic Interest in Advanced Capitalist Society", In op. cit. John Goldthorpe
(ed.), 1984.
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todos aqueles que não possuem poder para influenciar o curso das decisões do

Estado permanecem à margem desses benefícios: os mecanismos neo-

corporatistas, em sua configuração, continuam expressando as diferenças de
poder na sociedade.
O neo-corporatismo está voltado basicamente para a organização da

intervenção política e econômica nos setores produtivos. Isso significa que, de um

modo geral, excluem da discussão - e dos benefícios, pelo menos em um primeiro
momento - os setores mais frágeis da economia, uma vez que esses interesses

serão representados apenas indiretamente, principalmente através do Estado.

(ix) Ao estudar as relações entre os grupos de interesse e o Estado
podemos perceber como as características estruturais dos diferentes setores

produtivos solicitam distintas formas de organização e de ação. Se analisarmos a
produção industrial vemos que a natureza dos produtos, a presença de empresas
estrangeiras, a prioridade de escoamento da produção no mercado interno, o

privilégio de uma orientação exportadora, os níveis de competitividade, a

maturidade do setor, a concentração de capitais e a sua taxa de crescimento
induzem a diferentes formas de organização de interessesC66).

Cawson indicou-nos nos que as "multinacionais (como na indústria

automotiva) e as maiores empresas nacionais tendem a não reconhecer as

associações de interesse e a negociar diretamente com as agências estatais

através de arranjos micro-corporatistas bipartites"(e7).

(“) - Op. cit., Michael Atkinson e William Coleman, "Corporatism and Industrial Policy", 1985.
C7) - Op. cit, Alan Cawson, Corporatism and Political Theory, 1986, p.111.
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Essa foi, em linhas gerais, a história do setor automobilístico brasileiro,

desde a sua constituição nos anos 50.
No entanto, nas condições de deterioração do mercado e de declínio do

setor, as grandes empresas procuram proteção contra a competição externa,
solicitando a intervenção do Estado. Nos anos 90, quando foi constituída a

câmara setorial, a indústria automobilística estava fortemente pressionada pela
competição internacional, acossada pelos rebaixamento geral dos custos e sem

perspectiva de uma estabilização setorial razoável, em função do ambiente de
fortes conflitos trabalhistas.
A negociação meso-corporatista, então, constituiu-se em uma intervenção

seletiva e coordenada no setor, permitindo sua reestruturação e racionalização.

Essencialmente, o pressuposto dessa interferência no mercado, que resultou na
coesão de grupos concorrenciais e de segmentos antagônicos, foi a existência de

associações que monopolizavam a representação setorial. Uma frágil organização
sindical, com toda certeza, teria preparado o terreno para a reedição de arranjos

bipartite.
O centro da ação meso-corporatista foi a discussão de pontos capazes de
impulsionar a estruturação de uma política industrial, no curto, médio e longo

prazo. A câmara setorial, criada sob ameaça da competição internacional,

consolidou medidas protecionistas, trouxe benefícios para os trabalhadores e,

simultaneamente, estimulou a reestruturação produtiva do setor.
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Essa política foi implementada pelos representantes do capital e do

trabalho, em conjunto com as agências estatais, expressando uma fusão entre
representação de interesses e a sua implementação, traço que distingue os

arranjos corporatistas do jogo de pressões pluralista.

(x) A constituição da câmara automotiva só ocorreu porque houve um
processo de constituição política de um setor industrial, através de um mecanismo
meso-corporatista denominado câmara setorial.

No entanto, mesmo quando o meso-corporatismo é tripartite, o campo de
oportunidades e constrangimentos configura-se distinto dos arranjos macro, pois

os conflitos de classe estão circunscritos a um setor.
Na busca de proteção para um setor específico da indústria, as forças do

Capital e do Trabalho compartilham mais interesses comuns do que nos arranjos

macro. Isso significa que, teoricamente, o Vicentinho, presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Bernardo, encontraria mais pontos de acordo com os

empresários do setor automotivo e com as grandes montadoras do que o Vicente

Paulo da Silva, presidente da CUT.
Nesse sentido, podemos dizer que nos arranjos meso-corporatistas,

predominam os interesses específicos dos setores representados, diferentemente
do macro-corporatismo, que realça exatamente os contrastes entre as classes,

mesmo quando o objetivo é a celebração de acordos cooperativos.
Contrariamente às ilações ideológicas, a emergência do meso-corporatismo

tripartite no setor automobilístico brasileiro não se deveu a alterações morais dos
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sindicalistas envolvidos. Mas foi o resultado da escolha de uma parcela dos
trabalhadores metalúrgicos que utilizou o seu poder político e econômico,

consolidado em mais de uma década de movimento sindical autêntico, na

negociação de benefícios para um setor ameaçado diretamente em sua
sobrevivência.
A câmara setorial automotiva mostrou-se eficaz na coordenação do

processo de transição e na superação de uma crise setorial. Sem se constituir em

panacéia, aproximou grupos rivais a partir do reconhecimento dos benefícios de
médio e longo prazo que a ação coletiva poderia proporcionar em comparação

com o mercado desregulado.

Apesar dessas características terem se enfraquecido durante o ano de
1994, quando a câmara perdeu seu dinamismo após os anestésicos ministrados
pelos órgãos de comando do Estado, ainda mantêm atualidade os comentários de
Grant, para quem uma das principais atrações do neo-corporatismo "é abrir a

possibilidade de transformação do processo de gestão econômica em um jogo de
soma não-zero, de modo que cada um possa ganhar mais do que na ausência de

arranjos corporatistas - embora alguns ganhem mais do que os outros'^68).

(“) - Wyn Grant, "Introduction", in W. Grant, The Political Economy of Corporatism, Londres,

Macmillan, 1985, p.25.

163

V - OS DOIS ACORDOS

Nos dias 25 e 26 de março de 1992, em BrasíliaO, realizou-se o "Seminário
sobre Reestruturação e Modernização do Setor Automotivo Brasileiro", preparado

pelos estudos de cinco grupos de trabalho que vinham se reunindo desde

dezembro de 1991G), assim como por documentos elaborados por consultores
especializadosC3).

Além das agências governamentais, com a Secretaria Nacional de

Economia à frente, a coordenação geral do evento ficaria por conta das entidades
que, basicamente, conformariam o núcleo dinâmico da câmara automotivat4).
O seminário, que contou com a participação de 125 entidades, terminaria

por aprovar uma proposta de acordo, inicialmente válida por 90 dias, que
começaria a reverter o baixo desempenho demonstrado pelo setor automobilístico

nos anos 80 e início dos 90.
Os resultados da reunião foram acolhidos generosamente pela grande
imprensai5), que destacou a diminuição média de 22% no preço dos automóveis e

(1) - O Seminário foi realizado na Escola Superior de Administração Fazendária do Ministério da
Economia.
(2) - Esses grupos passaram a se reunir em tomo de temas considerados fundamentais para o
reerguimento do setor, a saber: Grupo de Trabalho (GT) 1: desenvolvimento do mercado interno;
GT 2: exportaçáo-importaçâo; GT 3: tecnologia, qualidade e produtividade; GT 4: carga tributária;
GT 5: investimentos; a partir do seminário de março seria criado mais um grupo, o GT 6, sobre
Contrato Coletivo.
í3) - Os assessores especialmente envolvidos com essa preparação, e que receberam a

incumbência de apresentar um diagnóstico do setor automobilistico, forem: Marco Aurélio Ferreira
Viana (indicado pela SNE), José Roberto Ferro (pela ANFAVEA), Francisco Sales Gonçalves (pelo
DIEESE) e Ronaldo Marchezi (responsável pela infraestrutura do encontro).
C) - Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, SINDIPEÇAS,
FENABRAVE, ABEIVA, SINDIFORJA, ABIFA e ANIP.
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veículos comerciais leves e a flexibilidade na discussão demonstrada pelas partes

envolvidas.
Luiz Adelar Scheuer, recém-eleito presidente da ANFAVEA, comemorou a
realização do seminário de Brasília, realçando que havia sido dada uma
"demonstração clara do exercício democrático“(6). O presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos de São Bernardo, Vicentinho, iria um pouco mais longe: "Cada lado
percebeu que o trabalhador e empresários não são bichos e que é possível
construir uma sociedade, mesmo diante das divergências'^).
O Jornal da Tarde, através de editorial, registrou que o acordo era o "mais

importante acontecimento político-social ocorrido no Brasil desde o fim do regime

militar e a reimplantação do regime democrático", assinalando ainda que isso se
devia menos à redução dos preços dos veículos, e muito

mais pela

"demonstração concreta de que, quando há boa vontade e disposição para

negociar, sem preconceitos políticos e ideológicos, é possível celebrar no Brasil

um pacto social"(e). Na mesma direção, O Estado de S.Paulo afirmou que o
acordo havia sido um "um avanço político sem precedentes na história do País",
nos quais, "todos os que se envolveram perderam alguma coisa", menos o

"consumidor, o único ganhador"(9).

f) - José Roberto Campos, então editor de Economia da Folha de S.Paulo, sugeriu que os

principais motivos dessa exposição na midia foram a diminuição dos Impostos, dos preços dos
veículos e o acordo consensual entre tradicionais oponentes; depoimento, 1994.
(®) - Folha de S. Pauto, 29.03.1994, p. 8.
C) - Jornal da Tarde, 30.03.1994, p.4.
C) - Editorial intitulado "Pacto Social", Jornal da Tarde, 30.03.1992, p.2.
0-0 Estado de S.Paulo, 02.04.1994, p. 3.
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A cobertura jornalística, os comentários e declarações,

porém, nem de

longe conseguiram trazer à tona as enormes dificuldades que tiveram de ser

superadas, contornadas ou abafadas durante o processo de negociação.

1. Uma Rede de Divergências
A reconstrução da trajetória da câmara revelou-nos a existência de uma

verdadeira malha de interesses divergentes, que se expressou antes, durante e
depois do acordo, através de uma tensão dinâmica entre as partes. As mais

inusitadas alianças foram configuradas, através de um jogo que mostrou

tolerância mas nâo dispensou as ameaças explícitas, pressões veladas,
enfrentamentos, simulações e demonstrações de forçai10).

Antes do seminário de Brasília, as reuniões plenárias da câmarai11) e os
grupos de trabalho dispenderam esforços no sentido de buscar um diagnóstico

comum sobre o setor automotivo, capaz de sustentar um elenco de propostas
para o equacionamento de sua recuperação.
O diagnóstico apresentado ao encontro realçou: (i) o atraso tecnológico da

indústria brasileira; (ii) o esgotamento do modelo protecionista; (iii) o baixo padrão
de competitividade no mercado internacional; (iv) a excessiva carga tributária; (v)
a vulnerabilidade do setor diante de uma rápida redução das alíquotas de

(10) - Depoimentos de Antonio Maciel Neto (1994), de Jefferson José da Conceição (1993),
Dorothéa Wemeck (1994) e Nelson Tavares(1994).
f1) - Quatro, segundo o relatório de outubro de 1992 da Secretaria Nacional de Economia do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, realizadas em 17.12.1991,07.01.92, 23.01.92 e
18.03.92.
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importação; (vi) a inadequação do mix da produção ao mercado interno, uma vez

que estava voltado para atender consumidores de alto poder aquisitivo.

No entanto, como acentuou Guimarães, embora o texto expressasse

preocupações comuns, os "trabalhos dos grupos correram sem que maiores
consensos fossem obtidos"(12), configurando antagonismos que vieram à luz

através dos documentos apresentadosí13), das polêmicas durante o seminário e,
principalmente, nos impasses que, em vários momentos, quase inviabilizaram o

prosseguimento das negociações.
Esses antagonismos levaram-nos a visualizar um cenário distinto do descrito

por SalgadoO4) que afirmou ter o seminário funcionado como "um fórum de
homologação de um conjunto de metas para o setor e do que ficou conhecido

como o 'Acordo da Indústria Automobilística’, cujo principal ponto era a redução

dos preços de automóveis"(1s).

Para Salgado, o caráter homologatório do encontro teria tido por base
'alguns dos pontos debatidos entre governo e empresários e que vieram a se
tornar objeto de consenso no âmbito da Câmara Setoriart16).

(12) - Ivan Gonçalves Ribeiro Guimarães, "A Experiência das Câmaras Setoriais: Democratizando
a Política Econômica", 4* versão, Projeto PNUD/MTb/CESIT/UNICAMP, mimeo, 1994, p.15.
(13) - Dos documentos em discussão, citamos três: (i) "Diretrizes para uma nova era de sólido

crescimento", da ANFAVEA (1991);(ii) "Reestruturação do Complexo Automotivo Brasileiro: as
Propostas dos Trabalhadores na Câmara Setorial", do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Bernardo (1992);(iii) "Setor Automotivo: Situação Atual e Alternativa Estratégica", de Antonio
Maciel Neto, da SNE (1992).
(14) - Lucia Helena Salgado, "Política de Concorrência e Estratégias Empresariais: um Estudo da
Indústria Automobilística", In Perspectivas da Economia Brasileira • 1994, Rio de Janeiro, IPEA,
v.1,1993.
(15) - Ibidem, p.309, grifo nosso.
C6) - Ibidem, p.308. Em nota de rodapé, Salgado registra um documento da ANFAVEA, "Diretrizes

para uma Nova Era de Sólido Crescimento" (1991) e documentos da Fiat Automóveis sobre a
incidência de impostos (1990), como base para esse consenso.
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As duas idéias subjacentes neste item do estudo de Salgado - (1) a de que o
consenso sobre a situação de crise da indústria havia dado ao seminário o
caráter de fórum de homologação; e (2) a de que o diagnóstico apresentado pelos
empresários teria sido a base do consenso - contrastam com vários depoimentos

de participantes, com as diferentes posições e enfoques defendidos durante o

seminário e com a ação dos atores no pós-acordo.
Se as preocupações eram basicamente as mesmas, as origens da crise do
setor e os caminhos apresentados para a sua superação eram distintos. Isso
significa que as propostas e as principais conclusões só seriam consolidadas a
partir de uma efetiva discussão.

O fato de que os empresários mostravam-se melhor preparados para
enfrentar as discussões sobre impostos e a abertura das importações não chegou
a ser visto como novidade. Não poderia ser de outro modo. A surpresa, no

entanto, teria ficado exatamente por conta da participação dos sindicatos de
trabalhadores, que apresentaram propostas de qualidade para a discussão em
praticamente todos os pontos.

Por isso mesmo, a afirmação de que o seminário e o acordo automotivo
teriam se dado em tomo das propostas empresariais, além de distante da

realidade, apenas reafirma preconceitos, seja por apresentar os sindicatos de

trabalhadores enquadrados pelas orientações do Capital, seja por insinuar a

passividade do Estado diante dos interesses privados. Nas duas alternativas a

câmara é desqualificada como mecanismo de intercâmbio e de elaboração de
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políticas; e reduzida, praticamente, a um grupo de pressão preocupado com a
renúncia fiscal e benefícios para o oligopólio automotivo e seus sindicatos.
É possível, no entanto, compreender o seminário de Brasília e os trabalhos

da câmara de outra maneira.

São abundantes os relatos e documentos que ressaltam o espírito

dissonante que marcou a preparação e a maior parte dos trabalhos do seminário
de Brasília. Seria ingenuidade, inclusive, acreditar que essas diferenças
evaporaram - ou foram ardilosamente postas de molho - com o acordo setorial.
É claro que tréguas existem em meio às batalhas. Mas, no caso, o acordo

nâo se restringiu a um cessar-fogo. Iria além. Registraria alterações de
comportamento e de mentalidade que possibilitaram, em muitos momentos, uma

elaboração comum de proposições.

Um dos consultores contratados enfatizou que a equipe encarregada de

preparar tecnicamente o encontro propôs a "substituição do termo 'consenso* por

'convergência*. Achávamos que a busca do consenso poderia atrapalhar os
trabalhos, uma vez que 'consenso* remete à idéia de fim das diferenças. A idéia

de 'convergência* deixava claro que se buscava pontos comuns de interesse’^17).

Essa avaliação, no entanto, deve ser entendida sem mistificações.
Seria um erro acreditar que as entidades participantes estavam preparadas
para enfrentar a discussão sobre reestruturação industrial. Seria um equívoco
maior ainda creditar o despreparo exclusivamente na conta dos sindicatos de

trabalhadores. A cultura empresarial não era propriamente marcada por um apego

(17) * Depoimento de um consultor que participou do seminário de 1992 (1995).
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especial ao livre debate de idéias. Em se tratando da câmara, a democracia em
questão permitiría, pelo menos em tese, que os sindicatos de trabalhadores

opinassem sobre assuntos que tradicionalmente fugiam de sua competência. O
Estado, acostumado a decidir através de petits comitês, nâo era visto como um

bom exemplar de guardião democrático. Os trabalhadores, por sua vez, sentiam*

se estranhos no ninho. Mas perceberam rapidamente que o jogo democrático, se
nâo resolvia, podería amenizar os desequilíbrios entre os segmentos presentes.

Desabituadas com a interlocução, as forças do Capital, do Estado e do

Trabalho seriam confrontadas com suas fraquezas ao tentarem formular políticas

alternativas para todo o setor automotivo. Nesses momentos, o veludo dos
dossiês e a elegância dos assessores pouco contavam.

2. A Costura do Acordo
Nossa preocupação em realçar as diferenças tem, pelo menos, dois
objetivos: primeiro, sublinhar o exaustivo trabalho de articulação que seria

desenvolvido para colocar em torno da mesma mesa tradicionais contendores;
segundo, mostrar que a discussão alterou diagnósticos e demandas dos

participantes, através de um processo de trocas políticas.

Essa interação nâo seria desenvolvida sem o concurso das agências
estatais envolvidas com as negociações, a começar da Secretaria Nacional de

Economia.
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Esse trabalho de engenharia institucional remeteu-nos às pesquisas de

Gamblet16), que destacaram a capacidade e o esforço das agências estatais no
sentido de adequar e harmonizar interesses públicos e privados.

Gamble distinguiu o poder despótico do Estado - "o poder de dar ordens e
exigir obediência"(is) - do seu poder infraestrutural - "o poder do Estado de

interferir e coordenar as atividades da sociedade civil através de suas
agências*^20). Esse "poder infraestrutural”, amplamente utilizado na constituição
da câmara,

também seria peça chave para a sua configuração como um

mecanismo de concertação.
Desde o momento em que decidiu alterar as atribuições das câmaras

setoriais, em meados de 1991, a Secretaria Nacional de Economia procurou
construir relações especiais com vários setores produtivos, particularmente
aqueles que estavam sendo asfixiados pela condução da política econômica.

O poder infraestrutural do Estado, ainda que fragilizado pela perda de
credibilidade global do governo Collor, viria a ser utilizado intensamente para a

instalação da câmara automotiva,

uma vez que as

resistências

e as

desconfianças entre os trabalhadores e no interior do empresariado eram
profundasí21).

(16) - A. Gamble, "The Decline of Corporatism*1, in D.Crabtree e A.Thiriwall (eds.), Keynes and the

Role ofthe State, Londres, Macmillan, 1993.
(^) • Idem, p.49.
f°) • Ibidem, p.50.
(21) - Entre as montadoras o clima sempre foi de aguda competição. Pouco mais de quatro meses

depois do primeiro acordo automotivo, a Fiat solicitava unilateralmente ao Ministério do Trabalho a
criação de um novo sindicato da indústria automobilística, de caráter regional, circunscrito a Minas
Gerais. O pedido causou forte reação da ANFAVEA e, particularmente, das montadoras, já
incomodadas pelo crescimento da Fiat no mercado. A montadora italiana queria decidir mais
autonomamente a política salarial de seus funcionários. Em novembro de 91, a ANFAVEA
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O relato de uma das várias reuniões reservadas que foram realizadas pode

ajudar-nos, ainda que palidamente, a compreender os obstáculos colocados e o
que foi feito para superá-los:

"Teve um dia na negociação da câmara automotiva que pedimos
uma reunião com os presidentes das oito principais montadoras, as

de automóveis, de tratores e caminhões. Essa reunião foi na casa
do Scheuer e aconteceu o seguinte: nós tínhamos preparado um

documento sobre os pontos fortes e fracos do setor, assim como as
mudanças necessárias, que foi lido. Ninguém teve cópia desse
documento.

E qual era o objetivo dessa reunião que se deu em janeiro de 1992,

antes do primeiro acordo?

Eu li o documento, eles escutaram e eu falei o seguinte: - eu quero
saber se os senhores estão de acordo, porque só se estiverem de

acordo é que eu vou levar agora esse documento para discutir
internamente com o governo. Eu nâo vou queimar cartucho se vocês
não estiverem de acordo. Todos concordaram. Saí de lá, peguei o

documento, entreguei para o ministro MarcílioP2) e falei: - ministro,
preciso do aval do presidente, porque agora nós vamos avançar
com o acordo..."(23).

flexibilizaria as delegacias regionais e a Fiat desistiría de sua proposta. A conflituosa sucessão da
ANFAVEA em 1995 reatualizaria essa discussão. Como uma das divergências de fundo está a
câmara setorial.
(22) * Marcilio Marques Moreira, ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, ao qual estava
subordinado a Secretaria Nacional de Economia, que coordenava as câmaras setoriais.
(23) - Entrevista com Dorothéa Wemeck, 1994.
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Segundo um dos participantes, a fala de Dorothéa Wemeck nessa reunião
indicava o tom das respostas que estavam sendo solicitadas:

"Nessa guerra nâo tem vencedores, só tem perdedores. Só tem dez
países no mundo que tém o que nós temos no setor automobilístico

no Brasil, só tem dez. Tem 140 países no mundo que queriam ter o

que nós temos. Agora, basta deixar do jeito que está que morre
tudo,

acaba

tudo

sozinho,

não

precisa

tomar

nenhuma

providência...é só deixar do jeito que está que vai acabar"<24).
Essas articulações

levaram a que os representantes das

grandes

corporações, símbolo de um setor cujo faturamento representava mais de 10% do
PIB industrial do país, aceitassem a discussão tripartite sobre as saídas para a
crise

do

setor.

Sem,

evidentemente,

fecharem

as

(velhas)

portas

do

relacionamento bilateral com o Estado, a forma preferida pelas grandes

corporações transnacionais.

Atkinson e Colemaní25) a partir de seu trabalho sobre política industrial e

grandes empresas, detectaram que o surgimento de arranjos corporatistas
estavam ligados: (i) à relação das empresas com seu setor e deste com o
mercado mundial; (ii) à capacidade competitiva das empresa e à orientação de
sua produção para o mercado interno ou externo.
Para esses autores é mais difícil a constituição de mecanismos corporatistas

nos setores com forte implantação de grandes corporações transnacionais porque

(?4) - Entrevista com Antonio Maciel Neto, 1994.
f5) - Michael Atkinson e William Coleman, "Corporatism and Industrial Policy", in CAWSON, A.
(ed.), Organized Interests and the State. Londres, Sage, 1985, p.28. Ver capítulo 3.
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estas,

em geral,

preferem dispensar os intermediários para manter um

relacionamento direto com o Estado. Mas, ao mesmo tempo, suas pesquisas
indicaram que os grandes conglomerados podem alterar seu comportamento

quando a sua produção está voltada basicamente para o mercado doméstico e a

competição internacional apresenta-se particularmente aguda.
Em situações críticas, as grandes corporações transnacionais procuram

articular-se defensivamente com outras visando aumentar sua força na busca de
políticas protecionistas. Nestes casos, os setores oligopolizados podem criar - ou

fortalecer, quando já existirem - associações representativas como instrumentos
para interferir nas decisões do Estado.

No entanto, nem a presença de fortes organizações de interesse, nem o
peso dos oligopólios determinam por si a constituição de arranjos corporatistas.

Igualmente importante é a organização do Estado e a sua relação com cada setor,
ou seja, a presença de agências estatais com capacidade e legitimidade para

decidir sobre políticas industriais. A experiência brasileira mostrou ainda que

também foi vital para a constituição da câmara automotiva a participação dos
trabalhadores, cuja disposição de buscar saídas comuns para a crise do setor

obstaculizou, pelo menos naquele momento, a simples reprodução do tradicional
modo bipartite de negociação entre as montadoras e o governo.

Um dos principais representantes do setor de autopeças, Cláudio Vaz,

()

(

caracterizou da seguinte forma as interrogações empresariais daquele período:
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"Os representantes do capital jamais se imaginaram sentados ao
redor de uma mesa discutindo políticas de longo prazo na frente dos

trabalhadores. Porque na hora em que se definem políticas de longo
prazo a relação Capital-Trabalho passa a ser parte integrante

dessas políticas, e nunca se imaginou que isso pudesse ser criado
através de um processo de diálogo. A necessidade de se discutir
relações de longo prazo criou também uma fratura dentro da

representação patronal, porque era uma novidade absoluta"(26).
Fratura é uma palavra adequada para expressar os desencontros que
marcaram a história do setor em todos os seus níveis e que informavam as
iniciativas governamentais. Um documento escrito no interior da Secretaria

Nacional de Economia, às vésperas do seminário de Brasília, detectava essas
tensões:
"O setor automotivo experimentou, nos últimos anos, um conflito
generalizado e permanente. As montadoras 'brigam' com os
revendedores, com os fornecedores de autopeças e com o governo.

Os fornecedores

de autopeças não se entendem com os

revendedores e com o governo. A relação capital x trabalho é de
desconfiança e disputa intensa, sendo que as greves frequentes
evidenciam

o

desgaste

no

relacionamento.

Em

algumas

oportunidades, capital e trabalho se unem contra o governo para

(26) - Cláudio Vaz, comunicado no Seminário: Reestruturação Produtiva e Novos Padrões nas
Negociações Capital-Trabalho, sobre as "Câmaras Setoriais e a Experiência do
Automobilístico", in Cadernos de Pesquisa, n" 1, junho, São Paulo, CEBRAP, 1994. p. 10.

Setor
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garantir aumentos nos preços, o que provoca a irritação dos

revendedores e dos consumidores"<27).
Estas notas, embora nâo oficiais, correram de mão-em-mão antes e durante
o

seminário,

impacto,

provocando

principalmente pela

crueza

de

suas

caracterizações. Sem meias palavras, o documento indicava que o resultado da

"verdadeira guerra interna" instalada no setor explicava grande parte da falta de
investimentos, da defasagem tecnológica, da diminuição da produção, da retração

das exportações e do aumento dos preços, resposta cíclica e viciosa, que
promovia a redução das vendast28).

Para uma parte significativa dos participantes o documento apareceu como
uma espécie de espelho a refletir o provincianismo de um setor que sempre se

apresentara como moderno.

O problema de fundo, porém, era que no início dos anos 90 a indústria

brasileira estava em descompasso com o mundo da produção automotiva. Não só
quanto a seus índices inferiores de produtividade, qualidade, nível de automação,

idade do design, complexidade do mix de produção, escala, práticas de
manufatura e sistemas de gerenciamento e trabalho(29). Mas também, e

fundamentalmente,

nas

suas

relações

com

os

trabalhadores,

com

os

fornecedores, os clientes e a sociedade em geral.

(27) - Antonio Maciel Neto, "Setor Automotivo. Situação Atual e Alternativa Estratégica", Texto
para discussão, Secretaria Nacional de Economia, mimeo, 1992, p.1.
(2a) - Idem, p.3.
(29) - José Roberto Ferro, "A Produção Enxuta no Brasil", in J.Womack, D.Jones e D.Roos, A

Máquina que Mudou o Mundo, Rio de Janeiro, Campus, 1992.
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Décadas de protecionismo haviam se somado a um longo período de
conflitos para tecer uma rede de desconfianças, que enrijeceu a capacidade de
diálogo de todos os componentes do setor. A tal ponto que as negociações, não

raras vezes, elevaram as taxas de incerteza.
A natureza conflituosa das demandas que a câmara havia conseguido

envelopar seria fonte de permanente instabilidade constituindo-se, ao mesmo
tempo, em ameaça e esperança de um acordo de longo prazo.

PizzornoP0) analisou de que forma a intervenção governamental e as

estratégias políticas de empresários e trabalhadores podem afetar o curso das
negociações. A viabilidade dos mecanismos de concertação mantém uma certa
dependência do que ele denominou de interpretation gap.

Este, diz Pizzorno,

expressa o grau de descompasso entre a análise das expectativas e a sua

realização, e é capaz de produzir forte impacto nas relações entre as lideranças e
suas bases, tanto nas organizações de empresários quanto nas de trabalhadores.
Para que as lideranças sindicais aceitem restringir suas demandas,

precisam confiar que os benefícios prometidos por uma proposta de acordo,
efetivamente serão alcançados e repassados ao conjunto de seus representados.

Uma situação similar ocorre com os empresários, uma vez os investimentos
produtivos dependem em grande medida do grau de conflito trabalhista e das

vantagens prometidas pelo Estado.

C30) * A. Pizzomo, "Political Exchange and Collective Identity in Industrial Conflict", in C.Crouch e

A.Pizzomo (eds ), 77>e Resurgence of Class Conflict in Western Europe since 1968, Londres,
Macmillan, 1978.
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Quando as previsões embutidas nas negociações nâo se realizam, abre-se

um processo de deslegitimaçâo das lideranças que pode comprometer, por um
longo período, todo e qualquer processo de concertação.
Um alto índice de interpretation gap rondou as reuniões que prepararam o
primeiro acordo automotivo. Isso porque o caminho sugerido, diferentemente das
experiências dos anos 80, previa que todos deveríam ceder uma parte para que

todos pudessem ganhar. Se a câmara surgiu como um pacto pela sobrevivência,
a celebração do primeiro acordo, com o grau de incerteza e desconfiança

existente, nâo deixava de revelar-se também, segundo um de seus personagens,

como uma espécie de “aposta no futuro"<31).
A câmara automotiva trabalhou desde o início procurando o consenso. Suas

decisões só seriam encaminhadas quando se dava uma convergência de
propósitos, pelo menos entre seus membros mais importantes. Os representantes
dos trabalhadores e das empresas tinham os mesmos direitos e o mesmo peso

nas discussões, que, em geral, desenvolveram-se em torno de proposições

concretas.
Essas características da câmara automotiva - que norteram o trabalho de

outras câmaras setoriais - possibilitaram a delimitação de uma agenda dara de
discussões e contribuíram para uma melhor convivência entre as partes.

(31) - op.cit, depoimento de Cláudio Vaz.
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As deliberações do seminário de Brasília e das sessões da câmara

automotiva propiciaram um acordo voluntário entre os participantes, sem valor
legal(32) e talvez, por isso mesmo, com mais credibilidade.

3. O Primeiro Acordo
O seminário de Brasília terminou por celebrar um acordo de curto prazo

envolvendo as principais entidades e empresas da cadeia automotivaC33). Mesmo
tentando alongar a sua agenda, a reunião foi envolvida pelas questões

emergenciais da crise que afetava o setor, o que transpareceu no alcance de

suas principais condusõesí34);

1. Redução de 22% nos preços dos automóveis e veículos comerciais

leves, que deveria ser alcançada da seguinte maneira: (a) 12% com a redução
das alíquotas do IPI (6%) e do ICMS (6%)<35); (b) 7,5% a partir da redução da

margem de lucro das empresas (4,5% das montadoras, 3% do setor de

(32) - Os impasses, dúvidas de interpretação ou mesmo quebras de compromisso deveríam ser
resolvidos entre os próprios participantes.
C33) - Nas reuniões preparatórias ao seminário de Brasília, participaram da câmara automotiva as

seguintes entidades dos empresários: ABEIVA, ABIFA, ABIMAQ/SINDIMAQ, ABINEE, ABLA,
ABRACICLO/SIMEFRE, ABRACIVA, ABRAFE, ACREFi, ANFAVEA, ANFIC, ANIR, SINDIFORJA,
SINDIPEÇAS, SINDIREPA, UNACI, além de dezenas das montadoras e grandes empresas do
setor; dos trabalhadores: Sindicato dos Condutores Autônomos de SP, Metalúrgicos de São
Bernardo, Metalúrgicos de Betim, Metalúrgicos de Santo André, Metalúrgicos de São Paulo,
Metalúrgicos de Taubaté, DIEESE; do Estado: Secretaria Nacional de Economia, BACEN, Banco
do Brasil, BNDES, Receita Federal, FINEP, Inmetro, Ministério das Relações Exteriores, IBS, IPT,
Prefeitura de São Bernardo, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo,
Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, Secretaria Nacional do Trabalho, PROCON.
C34) * Uma série de pontos acordados em Brasília dependiam de outros encaminhamentos para a
sua plena realização, dos quais destacamos os itens que envolviam diretamente salários e
emprego, assim como a redução do ICMS.
C35) - IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados, federal; ICMS: Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços, estadual.
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autopeças, através de uma redução de 5% no preço das autopeças); (c) 2,5%

com a redução da margem de comercialização dos concessionários. A redução de
22%, válida por 90 dias, podería sofrer reajustes em decorrência de eventuais

aumentos de custos; (d) a Secretaria Nacional da Economia negociaria a redução
do ICMS com o CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária);
2. Manutenção do nível de emprego e correção mensal dos salários

pela média das variações dos índices do mês anterior (FipeíDIEESE), até

30.06.1992;

3. Relançamento dos consórcios em novas bases até 23.04.92(36);
4. Redefinição dos mecanismos de financiamento para caminhões,

ônibus e tratoresí37);
5. Prorrogação da data base de 01.04.92 para 01.07.92;
6. Criação de um grupo de trabalho específico para discutir o contrato
coletivo de trabalhoC3*)-

Além dos pontos acima, foram registrados itens de compromisso, como:

i) elaboração de um programa de incentivo à exportação (projeto de lei);

Ç) * A nova regulamentação seria publicada pelo Banco Central em 01.07.1992.
C ) - Em junho de 1992, o BNDES liberou US$ 150 milhões para o financiamento de caminhões
médios e leves (estes, a partir de julho). A partir de 1.07.1992 eliminou-se o contingenciamento de
crédito de pessoas fisicas e reduziu-se o Imposto Sobre Operações de Crédito (IOF) de 12% para
6%.
(M) - Este grupo, o sexto da câmara setorial (GT 6), foi constituído a partir de proposta do

Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo.
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ii) definição, até 31.07.1992, de um programa quinquenal de investimentos

das montadoras;
iii) definição de uma agenda do futuro sobre a reestruturação produtiva do
setor, sendo que fixou-se a meta anual de 2 milhões de veículos a ser alcançada

no ano 2.000,

iv) a proposta do acordo deveria ser referendada pelos trabalhadores.

Nos três meses seguintes, vários itens do acordo foram desenvolvidos pelos
grupos de trabalho e pela própria câmara:
(1) Em 30.06.1992 ficaria acertado entre as partes que, além do aumento
diferenciado por setor (montadoras e fornecedores), seriam concedidas correções

mensais de salários equivalentes à variação do INPC do mês anterior;
(2) A partir de 01.07.1992, seria eliminado o descontingenciamento do

crédito de pessoas físicas para operações com automóveis, ônibus e caminhões,
viabilizando a oferta de crédito direto ao consumidor. Essa medida visava

impulsionar as vendas, e se somava à liberação de recursos bancários, em
especial do Banco do Brasil, para o financiamento de veículos;

(3) Em junho de 1992, o BNDES liberaria verba de US$ 150 milhões para o
financiamento de caminhões médios; a partir de julho, a medida seria estendida

aos caminhões leves;
(4) A câmara setorial de 01.07.1992 estendería o acordo de março até
31.12.1992.

()

(
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As medidas aprovadas obtiveram respostas econômicas e políticas rápidas,

aliviando a pressão de curto prazo que se desenvolvia sobre o setor.

Em primeiro lugar, observou-se um estancamento na queda do nível de
emprego. Os planos de demissões nas montadoras foram suspensos e os
trabalhadores passaram a contar com salários automaticamente protegidos da
inflação, o que repercutiu positivamente entre os metalúrgicos.

Em abril, os preços dos veículos tiveram queda média de 22%. Neste

mesmo mês, as vendas representaram 142% das ocorridas em março.
As expectativas criadas em tomo de uma possível diminuição dos preços

dos veículos havia reprimido a demanda desde o final de 1991 e seria finalmente

liberada após a confirmação do acordo.
No entanto, mesmo levando-se em conta esse dado, que poderia explicar a
abrupta alta de vendas em abril, com repercussões no período seguinte, os

resultados consolidados no segundo semestre de 1992 demonstraram uma

efetiva reversão da tendência de queda na comercialização de veículos.
Consequentemente, a produção aumentou, acompanhando a recuperação das

vendas: no segundo trimestre de 1992 a produção foi, em média, 17% superior à
do primeiro trimestre.
Com esse desempenho, a reunião de julho da câmara automotiva manteria

inclusive as estimativas de um impacto positivo na arrecadação de impostos em

função da retomada das vendas.
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A recuperação econômica que começava a se manifestar era acompanhada
de enormes avanços no terreno político. O acordo não havia anulado as

diferenças entre os membros da cadeia automotiva. Em alguns casos, havia até
aumentado, como indicavam os atritos entre montadoras e importadores. Só que
agora ocorriam no interior de um espaço fechado e institucionalizado que, por

cumprir as vezes de um escudo de proteção para todo o setor, estimulava o

intercâmbio interno.

4. A Lógica do Compromisso
Ao colocar os conflitos na mesa a câmara manifestava mais do que uma
alteração na forma de negociar. Após o acordo, as lideranças tinham de
demonstrar-se capazes de fazer com que seus liderados cumprissem as decisões.

Mais do que isso, tinham de deixar claro que poderíam comandar sua base em
operações de pressão sobre outros membros que eventualmente estivessem

descumprindo o consensado.
Essas características dos grupos de interesse no corporatismo foram

estudados a partir da logic of membership (relações entre a entidade e os
interesses de seus membros), da logic ofinfluence (relação entre a entidade e os
representantes do Estado) e da análise da própria organização corporatista com
seu universo de constrangimentos e oportunidades^9).

í39) - Alan Cawson, 'Varieties of Corporatism; the Importance of the Meso-level of Interest
Intermediation* in A. Cawson (ed.), Organized Interests and the State, Londres, Sage, 1985, p. 12.
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A partir do primeiro acordo podemos perceber como empresários,

trabalhadores e agências estatais passaram a assumir formulações novas, ou
mesmo a defender territórios até então secundarizados por sua política.

Diferentemente do jogo pluralista, em que os sistemas são abertamente
competitivos, os arranjos corporatistas, ao desenvolverem suas funções de

proteção, estimulam laços de cumplicidade entre seus componentes, que

orientam o exercício da representação de interesses e das trocas políticas. A
diminuição da concorrência a partir da auto-defesa corporatista, propicia, em

geral, uma dinâmica de controle e vigilância entre as partes envolvidas - o
contato transparente com a sociedade aparece, nesses casos, como um
obstáculo aos acordos lesivos ao Estado.

O sistema estabelecido não se restringiu aos processos de formação de
alianças de ocasião, em função dos temas em pauta, mas ensejou um efetivo jogo

político, envolvendo força e poder, como pode ser observado nos seguintes
episódios:
(i) A greve contra o aumento dos preços.

O acordo não havia completado um mês de vida quando mais de 15 mil
metalúrgicos paralisaram a Volkswagen e ocuparam a Via Anchieta por mais de

duas horas. O motivo: a Autolatina havia anunciado um reajuste médio de 20,8%
nos preços de seus automóveis sem discussão nem consulta a nenhum dos

membros da câmara setorial, conforme havia sido recém-acordado em Brasília.
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No dia 7 de abril o Diário Oficial do Estado de São Paulo havia divulgado o
ato de redução do ICMS. A polêmica decisão assumida pelo então governador

Luiz Antônio Fleury Filho trazia embutidas algumas

"cláusulas de saída",

discutidas com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, e que poderiam
levar à suspensão da medida caso: (1) as indústrias elevassem seus preços

acima do aumento de seus custos; (2) o governo federal revogasse a decisão que
reduzira o IPI; (3) não fosse cumprido o acordo firmado entre empresários e

trabalhadores, que previa a manutenção do nível de emprego, a garantia de
reposição de diferença salarial e a correção mensal dos salários com base na

inflação.

No dia 23 de abril, às 5.30 horas, a comissão de fábrica da Volkswagen e o

sindicato convidavam os horistas, depois os mensalistas e estagiários a
caminharem até o portão da Anchieta. Às 8.00 horas, segundo a imprensai40), "um

mar de gente ocupava a avenida Maria Servidei Demarchi, que circunda a Volks".
O informativo do sindicato registrou "mais de 18 mil trabalhadores na rua para

demonstrar o seu protesto contra o reajuste de preço nos veículos"<41).

No dia 27 de abril, dirigentes sindicais e partidários reuniram-se com o
governador Fleury e assinaram uma declaração contra a decisão das montadoras

de aumentar sem consulta o preço dos automóveis. A nota divulgada ao público

solicitava a instalação de uma Comissão de Acompanhamento de Custos(42) e
(*) - Diário do Grande ABC. 24.04.1992.
C1) - Tribuna Metalúrgica. 24.04.1992, n° 2.077.
f2) * As grandes empresas do setor automobilístico nunca divulgaram suas planilhas de custo.

Tudo indica que obedecem a uma orientação internacional. O governo, a imprensa, sindicatos de
trabalhadores e centros de pesquisa, contrariamente, sempre solicitaram esses dados. Alguns
estudiosos(ver Lucia Salgado, op. cit.) afirmam que a indústria escondem suas estruturas de custo
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também a "extensão do acordo automotivo para outros setores da economia"^43),
entendido como uma saída possível para a crise do país.

Essa movimentação traria duas novidades e uma confirmação. A primeira

delas sugeria um alto grau de comprometimento do principal sindicato da CUT
com as decisões do acordo automotivo; a segunda, de repercussão no meio

político, expunha o movimento sindical cutista em aliança com o governador do

Estado contra a vontade das montadoras; e a terceira, indicava que a capacidade
de mobilização do sindicato permanecia intacta.

É certo que a situação era especial, pois o sindicato temia que o reajuste
dificultasse a recuperação do setor e favorecesse uma política de demissões.

Mas, ao mesmo tempo, uma greve de 15 mil trabalhadores com essas
características indicava, no mínimo, que o movimento sindical cutista estava em
profunda transformação.
(ii) A pressão pela reabertura dos consórcios.

O acordo incluiu a reabertura do sistema de consórcios e das linhas de

crédito ao consumidor.

No entanto, o governo federal começou a postergar o encaminhamento
concreto dessa questão, em função da política monetária desenvolvida e que
procurava desestimular o consumo. Essa decisão levaria a um enfrentamento

aberto contra o ministério da Economia, de praticamente todos os membros da

e, a partir daí, questionam a parcela de sacrifício das empresas quanto à redução de suas
margens de lucro.
(*3) - Nota de protesto pelo não cumprimento do acordo da indústria automobilística, assinada pelo

governador de São Paulo, pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, de Santo André, pela
Confederação dos Metalúrgicos da CUT dentre outros, de 27.04.1992.
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câmara, inclusive de outros representantes do governo. Nos meses de abril e
maio multiplicaram-se os protestos e as ameaças de nâo renovação do acordo

automotivo em julho caso os consórcios não fossem reabertos e o financiamento

para tratores, caminhões, ônibus e implementos agrícolas não fosse liberado.
Para o governo de São Paulo, o incentivo às vendas tinha o significado de

garantir a arrecadação fiscal, de forma a compensar a redução do ICMS sobre os

veículos. Para os sindicatos, significava o aumento da produção, a manutenção
do nível de emprego e a possibilidade de mudança no mix de produtos, capaz de
privilegiar veículos básicos a preços mais acessíveis. Além de, evidentemente,

estar sintonizado com a política da CUT de estímulo à resistência contra a

recessão.

Os empresários, por sua vez, argumentavam que só haviam concordado em
abrir mão de uma parcela de seus lucros para o rebaixamento dos preços dos
veículos, a partir de uma perspectiva de retomada das vendas e da produção-

proposta defendida pelo próprio governo^)

Na renovação do acordo, em julho de 1992, o governo cedería diante da
pressão generalizada. O recuo governamental apareceu como uma vitória da

câmara, o que aumentou a coesão entre seus integrantes e ajudou a consolidar a

idéia de que a câmara desenvolvia uma atividade antirecessiva C45).

(“) - Depoimento de José Roberto Ferro (1995) enfatizou que o item sobre a diminuição da

margem de lucro das empresas havia sido um dos mais polêmicos no seminário de Brasília.
(*s) - Ao depor na comissão de economia do Senado, em meados de maio, Vicentinho insistiu "na
necessidade de somar esforços para fazer com que o acordo da indústria automobilística se
estendesse a outros setores da economia". Vários sindicatos da CUT apresentavam a câmara
como um núcleo de "resistência à política neo*liberal do governo Collor" (Tribuna Metalúrgica,
15.05.1992, n“ 2.088).
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(iii) Um projeto de lei tenta estimular as exportações.

A elaboração de um programa de comércio exterior havia ficado sob

responsabilidade de um grupo de trabalho, o GT 2, coordenado pelo Sindipeças,

e o seu rápido desempenho abriría as portas para a realização de uma discussão
de fundo sobre a reestruturação do setor automotivo.

A integração do setor com o mercado mundial seria intensificada a partir da
crise de 1981-1983. Até 1979, o Brasil exportava menos de 10% da produção
total de veículos. Em 1981 as exportações atingiram 27%, sendo que até 1986, o

nível de exportações ficou em torno de 20%. Em 1987 e 1988 haveria um novo
salto:

a

indústria

colocou

no

mercado

internacional

37,6%

e

30%

respectivamente. Em 1989 diminuiu para 25%.
A competitividade externa era

baseada

particularmente

em fatores

perversos, ou "espúrios", como eram chamados: custo reduzido da mão-de-obra,

retração do mercado interno, desvalorizações cambiais e fortes incentivos

fiscaisC46). Estes, em particular, pesaram decisivamente para a intensificação das
exportações nos anos 80, seja através do sistema Befiex(47)

ou do não

recolhimento do IPI e ICM sobre os produtos de exportação.

A queda nas exportações nos anos 90 vinculou-se diretamente ao
encerramento do sistema Befiex, à instabilidade cambial e à diminuição do valor

í46) - Sobre "competitividade espúria" ver: F. Fajnzylber, "Competitividad Internacional: Evolucion

y Lecciones". in Revista de Ia CEPAL, Santiago, CEPAL, 1988.
í47) - Através dos mecanismos do Befiex, as empresas dispunham-se a realizar metas de
exportação obtendo, em troca, isenções na importação de máquinas, equipamentos e matériasprimas.
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da competitividade espúria diante das inovações tecnológicas e gerenciais que
haviam modificado o panorama da produção automobilística.

Essa situação aumentava a importância estratégica dos trabalhos do GT 2,
que transformaria seus estudos em um projeto de lei encaminhado ao Congresso

Nacional.

No entanto, as profundas diferenças existentes, e, particularmente, uma
indefinição central do governo sobre as diretrizes da política industrial,
transformou o que poderia ter sido a primeira iniciativa negociada, de caráter

abrangente e estratégico, em um interminável jogo de tira-e-põe.
As

primeiras

propostas

apresentadas

pelo

governo

beneficiavam

abertamente as montadoras, que receberíam incentivos para a importação de
veículos. Os sindicatos de trabalhadores apresentaram alternativas, procurando

evitar que uma política resultante em redução da produção interna fosse
referendada pela câmara.

Em maio, o ambiente no GT 2 foi tomado pelo nervosismo. Os sindicatos de
São Bernardo e de Santo André anunciaram que abandonariam o grupo de

trabalho do comércio exterior se a proposta governamental, apoiada pela

ANFAVEA,

Sindipeças e importadores fosse aprovada.

E, surpreendendo

empresários e governo, encaminharam outras formulações, cuja essência era a

vinculaçâo de todo e qualquer incentivo, seja às importações ou às exportações,
ao aumento da produção interna.
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Os pontos mais importantes apresentados pelos sindicatos de trabalhadores

indicavam os contornos de uma política protecionista para o setor: (1) o primeiro
deles exigia a interrupção imediata da abertura indiscriminada das importações

que estava sendo efetivada pelo governo federal; (2) definia uma política de cotas
de importação, relacionadas à produção e às vendas, inspirada em experiências
instituídas em todos os países produtores; (3) vedava a importação de veículos
usados.

O descontentamento do setor importador foi tão acentuado que praticamente

provocou

o

seu

distanciamento

das

discussões.

A

tensão

tornou-se

particularmente aguda na reunião de maio do GT 2, quando entidades do porte da

ANFAVEA, Sindipeças, Sindiforja, Sindimaq, Fenabrave e Anip aceitaram as

indicações apresentadas pelos representantes dos trabalhadores, o que alterou

os rumos da discussão do projeto de lei. A simples notícia da tramitação do
projeto de lei no Congresso Nacional abriría portas para fora do país.

Em outubro de 1992, a GM promovia em Detroit a Brazilian Suppliers

Conference, que reuniu 65 empresas produtoras de autopeças e contou com a
presença de Dorothéa Werneck. A GM havia escolhido anos antes a Coréia como
a grande fornecedora de autopeças. Com essa iniciativa, através do GMC Global

Purchasing, abria conversações com o Sindipeças, devido à familiaridade das

empresas brasileiras com o mercado internacional e à qualidade de seus
produtos.
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Peça importante para o convite às empresas brasileiras, porém, havia sido o

projeto de lei preparado pela câmara automotiva, que permitia às montadoras de
veículos intermediar negociações com suas empresas coligadas, abrindo a

possibilidade de obtenção de crédito a partir das exportaçõest4*).
Apesar da discussão sobre o projeto de lei ter suscitado uma reflexão de

longo prazo, adequada às metas de definição de uma política industrial, não

conseguiu realizar-se até o fim.
O projeto de lei elaborado foi modificado diversas vezes em seus pontos
centrais, principalmente devido às resistências do setor importador e da equipe

governamental, pressionada a não sustentar propostas antagônicas com a política
de abertura econômica. A versão finalmente encaminhada pelo governo ao
Congresso não incluía a política de cotas nem a proibição da importação de
veículos usados. A versão retirada do Congresso pelo governo, a título de

aperfeiçoamento, provavelmente dorme em alguma gaveta ministerial.
Essas e outras lacunas do projeto de lei - como, por exemplo, a relação

entre a política de exportação e a capacitação da força de trabalho - não
desqualificaram totalmente o trabalho realizado. Mas foi mais um esforço que
ficou parado no meio do caminho.

Esses trés episódios podem dar uma pálida idéia da rede de interesses que

começaria a ser disciplinada pela câmara setorial automotiva.

C*8) - Entrevista com José Carlos da Silveira Pinheiro Neto, diretor de Assuntos Corporativos da

GM: Autodata, n* 2, outubro de 1992, p.4.
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Como bem lembrou um dos participantes, "a democracia dá trabalho. Mas

também pode dar frutos'^9)- Ou seja, o jogo de pressões e contra-pressões que
se estabeleceu na câmara obteve resultados positivos: as vendas, as exportações

e a produção aumentaram, os preços abaixaram, o nível de emprego no setor foi

mantido, os salários protegidos e a arrecadação de impostos só acusaria queda
em 1994.

A visualização de que era possível uma reflexão conjunta sobre os caminhos
da indústria automobilística exerceu forte impacto na percepção dos agentes,

ajudando a modificar o ambiente político e as expectativas para a assinatura do
segundo acordo.

Ao mesmo tempo, serviu para exibir os limites do primeiro acordo,
prisioneiro que foi das exigências de curto prazo e, principalmente, das oscilações
governamentais.

5. O Segundo Acordo
Em 15 de fevereiro de 1993, com a presidência nas mãos de Itamar Franco,
seria assinado um novo acordo da câmara automotiva.

Do lado governamental, desta vez, encontrava-se José Eduardo Andrade

Vieira, que era o novo ministro da Indústria e Comércio, designado para

coordenar as câmaras depois de mais uma reforma administrativa. O novo acordo
seria assinado também por mais quatro ministros de Estado, além das entidades

que haviam participado do processo anterior.

r9) - Entrevista de Luiz Adelar Scheuer (1994).
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A câmara, aparentemente, ganhara status e exibia mais claramente a

preponderância da açâo estatal. Do lado dos trabalhadores, o novo acordo seria
firmado também pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, pelas

duas outras centrais, a Força Sindical e a CGT.
Tudo indica que os resultados positivos do primeiro acordo elevaram a taxa
de credibilidade da câmara. Pelo menos em um primeiro momento.

A entrada das centrais ampliaria as discussões. Para a CUT, a decisão
sobre as câmaras nâo estava mais somente nas mãos de Vicentinho, ou do
sindicato de São Bernardo: a proposta agora era assumida por vários outros

setores que passaram a ver nas câmaras práticas alternativas à tradicional

estratégia cutista de enfrentamento. A Força Sindical, dirigida por Luiz Antonio de

Medeiros, que depois da entrada do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo
havia criticado e se afastado da câmara, procurava agora retomar seu espaço,

principalmente pelos ganhos alcançados e depois que que os holofotes passaram
a iluminar apenas o Vicentinho. E a CGT, com peso limitado, tentava evitar o

esquecimentoc50).

(“) - Nosso trabalho não pretende aprofundar-se nas diferenças de comportamento entre as
centrais sindicais. Há disponível extensa literatura sobre o assunto, como: Leôncio Martins
Rodrigues e Adalberto Moreira Cardoso, Força Sindical, uma Análise Sócio-Política, São Paulo,
Paz e Terra, 1993; Leôncio Martins Rodrigues, CUT: os Militantes e a Ideologia, São Paulo, Paz e
Terra, 1990; Maria Hermínia Tavares de Almeida, Crise Econômica e Organização de Interesses:
Estratégias do Sindicalismo Brasileiro nos Anos 80, Tese de Livre-docéncia, Departamento de
Ciência Política da USP; Iram Jácome Rodrigues, Trabalhadores, Sindicalismo e Democracia: a
Trajetória da CUT, Tese de Doutoramento, Departamento de Sociologia da USP.
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0 acordo, celebrado depois de um interregno político^1), seria beneficiado
pelos resultados positivos do primeiro, tanto no terreno da produção, como no das
relações trabalhistas.

Seus principais compromissos foram:
(i) Produção de autoveículos:
Ano

Metas

1993

1,20 milhão

1994

1,35 milhão

1995

1,50 milhão

2000

2,00 milhões

(ii) Investimentos: US$ 20 bilhões na cadeia produtiva, entre 1993 e o ano

2.000;
(iii) Consórcios: ampliação dos prazos de 50 para 80 meses para

automóveis; para caminhões, ônibus e tratores, de 60 para 100 meses;

(iv) Financiamento: aumento da parcela financiada;
(v) Impostos: redução das alíquotas de IPI para automóveis (- 6%) e
comerciais leves (- 2%) e do ICMS para carro popular (sugestão ao Confaz);

(vi) Redução das margens de lucro das empresas de modo a reduzir em 5%
o preço final do veículo;
(vii) Preços: 10% de redução média nos preços dos veículos;

(viii) Emprego: criação de 91 mil novos empregos até 1995;

(S1) * Entre o primeiro e o segundo acordo, é sempre bom lembrar, o país viveu uma período de
turbulência, a partir da instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), no Congresso
Nacional, que terminaria com o impeachment do presidente da República.
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(ix) Relações trabalhistas: convenção coletiva de trabalho, com vigência de
dois anos, com reajustes mensais baseados na inflação, manutenção do emprego
e aumento real de saláriost52).
Além de ampliar cláusulas já consagradas um ano antes, o segundo acordo
avançou no caminho da elaboração estratégica de uma política para o setor
automotivo, definindo metas para a produção e para novos investimentos e

fixando objetivos de geração de empregos em toda a cadeia produtiva.

O desempenho da indústria vivería então uma segunda onda de crescimento

com a ampliação das vendas e um nítido aumento da produção, superando os
níveis

da

demanda

doméstica

de

1980

e

afastando

o

fantasma

da

desindustrializaçâo.

Os indicadores abaixo podem ajudar na visualização desse movimento:

.Quadro 1
Metas e Realização de Produção de Autoveículos
Ano

Meta

Resultado

1990

•

914.466

1991

•

960.044

1992

•

1.073.761

1993

1.200.000

1.391.376

1994

1.350.000

1.583.000

Pnmeiro Acordo: março de 1992
Fonte: ANFAVEA

(52) - "Câmaras Setoriais, Avaliação Estratégica", Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo, Secretaria de Política Industrial, dezembro de 1993. O segundo acordo recebería um
aditamento em 16 de dezembro de 1993, a partir dos trabalhos do GT 7, e que seria conhecido
como o acordo de Tratores, Máquinas e Implementos Agrícolas.

195

Com a produção de 1.391 mil veículos em 1993 (43,3% maior do que a de
1992), a indústria brasileira recuperaria duas posições no ranking mundial,

alcançando a décima colocação na tabela de produtores. Sua performance foi

9,8% maior do que a Itália (8o lugar em 1992) e 28,8% maior do que a do México
(11° produtor mundial em 1992).

Em 1994 a indústria atingiría a cifra de 1.583 mil autoveículos produzidos,
indicando que as metas fixadas haviam sido substancialmente superadas.

Quadro 2
Meta e Realização -1993/1994
(mil unidades)
Ano

Meta

Realizado

1993

1.200

1.391

1994

1.350

1.583

Fonte: Câmara Setorial

Retrospectivamente,

o aumento da produção nos

últimos anos foi

significativo, como pode-se ver pelo quadro abaixo:

Quadro 3
Os cinco melhores resultados na história do setor
(mil unidades)
Ano

Resultado

1992

1.074

1979

1.128

1980

1.165

1993

1.391

1994

1.583

Fonte: ANFAVEA
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O significativo aumento de vendas no mercado interno - quadro 4 - reservou

o maior índice para os veículos pequenos, que atingiram um patamar de 47%
sobre a venda de carros de passageiros. Os “populares”, na verdade, foram os

maiores beneficiados pelo acordo da câmara setorial, conforme pode ser visto no

quadro 5.

Quadro 4
Vendas internas. Média mensal
(mil unidades)
Ano

Vendas

1991

64,2

1992

61.7

1993

86.4

1994

100,6

FonteCâmara Setorial

.Quadro 5
Participação Percentual da Vendas dos Populares
sobre Total de Vendas internas de Autoveículos
Período

%

populares/total
1992

16,0

1993

24,8

1994

37,1
Fonte. ANFAVEA

A diminuição de impostos (IPI e ICMS) e das margens de lucro nos vários
setores da indústria impulsionou as vendas no mercado intemo. Os dados da
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Receita Federal e da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo indicaram

que a arrecadação de impostos, até 1994, havia aumentado.
Esse foi um dos pontos mais polêmicos do acordo automotivo, sendo que

vários pesquisadores não hesitaram em afirmar que toda a engenharia

institucional da câmara estava ancorada na renúncia fiscaK53). Ou seja, a câmara

seria sustentada por mecanismos de transferência de recursos públicos para um
setor da iniciativa privada, que, pelo menos institucionalmente, haviam sido
extintos no início do governo Collor.
As análises, porém, iluminavam aspectos diferentes. Mesmo com a pequena

queda registrada no exercício de 1994 é difícil argumentar que um processo de

“renúncia fiscal” foi o coração do acordo automotivo

Esses argumentos procuram sustentação em um raciocínio de tipo
contrafactual. Ou seja, tentam projetar como seria a arrecadação fiscal sem a
redução de impostos aprovada pelo acordo automotivo em 1992c54). Ao priorizar a
discussão na esfera fiscal, a crítica perde de vista o impacto das medidas

aprovadas sobre o conjunto da produção.

Os números, porém, expressam relações. O estancamento do desemprego
na indústria também é de responsabilidade do Estado, assim como o

rebaixamento do nível de conflitos. As greves, todos sabem, costumam custar
caro.

C53) - Ver: Op. cit., Lucla Helena Salgado, 1993; Carlos de Faro Passos, "A Política para o Setor

Automobilístico", in O Estado de S.Paulo, 12.07.1993; e Gustavo H.B. Franco, "A Volta do Modelo
Concentrador", in Folha de S.Paulo, 20.05.1993.
C54) - Na verdade, a projeção contrafactual seria feita em um segundo momento, depois que os
vaticínios de queda brutal na arrecadação não se realizaram. Ver: op.cit., Gustavo Franco, 1993.
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De um outro ponto de vista, a redução de impostos no setor automotivo deve
integrar qualquer política industrial que pretenda aumentar a competitividade da

indústria brasileira, uma vez que ainda hoje, em 1995, os impostos sobre
autoveículos estão entre os mais altos do mundo.

Mesmo assim, é importante registrar que os sindicatos propuseram a

redução escalonada dos tributos de acordo com dois critérios > potência de motor
e faixa de preço. A lógica sindical, nesse caso, voltava-se para a produção de

veículos populares. Ou seja, quanto menor a potência e menor o preço dos
veículos, mais baixas seriam as suas alíquotas. Para evitar a renúncia fiscal, os
sindicatos avançaram a idéia de um cronograma de redução das alíquotas

acompanhado de um ‘‘gatilho” a ser disparado assim que a massa de tributos
arrecadada fosse reduzida. Nem as montadoras, nem o governo concordaram

com essa proposta: para eles, a solução capaz de impactar o mercado indicava a
redução linear dos tributos.

Foi a partir de ponderações de ordem política que o governo de São Paulo,
na época, decidiu sustentar a redução da alíquota do ICMS em um terço do seu

valor. Segundo a ANFAVEA, a participação das montadoras paulistas girava em
torno de 70% da produção nacional, com 85% do faturamento e 80% das vendas

em todo o Brasil. Em 1992, os temores de uma redução na arrecadação a partir
da proposta do primeiro acordo só seriam vencidos após uma decisão global do
governo de São Paulo:
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'Todos os secretários do CONFAZÍ55) sabiam que com a redução de preços
as vendas aumentariam. Mas eu achava que a gente ia perder alguma coisa com

isso. Trabalhávamos com uma estimativa de renúncia fiscal. Eu dizia ao
governador: se não mudar nada, vamos perder cerca de US$ 20 milhões por ano.
Mas a decisão era política. Se não fosse o impacto político e social não sairía
jamais o acordo’^56).
O depoimento do ex-secretário da Fazenda de São Paulo ilustra o triplo

dilema do economista, pressionado pelo seu próprio “caixa", pela Receita Federal
e pela possibilidade de recuperação econômica do setor, que podería elevar a

arrecadação fiscal. Segundo dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda de
São Paulo, a arrecadação do ICMS junto ao setor automobilístico em 1993 foi a
maior da sua história.

A evolução nacional do setor e a sua participação no PIB industrial pode ser
melhor acompanhada pelo quadro abaixo:

(“) - O CONFAZ é um organismo composto pelos secretários da Fazenda estaduais e só toma
decisões por unanimidade. No que se refere às decisões sobre o setor automotivo, o CONFAZ
vem se comportando como uma arena de lobbies e disputas políticas e é visto como uma espécie
de balcão de negócios por muitos governadores. Foram várias as ameaças de retomo da alíquota
do ICMS aos padrões anteriores ao acordo. No final de 1994, o CONFAZ aprovou uma tabela de
progressiva retomada do ICMS: 12,96% em janeiro/95,14,64% em abril, 16,32% em julho e 18%
em outubro. Esse aumento não é válido para São Paulo e Minas Gerais, onde leis estaduais foram
aprovadas fixando a alíquota em 12%.
C) - Depoimento de Frederico Mazzucchelli, secretário da Fazenda do Estado de São Paulo na
época da realização do primeiro acordo (1994).
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Quadro 6
Participação da Indústria Automobilística
no PIB Industrial
Ano

%

1990

8,0

1991

8,2

1992

10,4

1993

10,8

Fonte: ANFAVEA

A Receita Federal, que tradicionalmente não simpatiza com as decisões de

redução de impostos, divulgou índices que mostraram o aumento da arrecadação
do ICMS no setor automobilístico - quadro 7 - e dos impostos federais - quadro 8 até o ano de 1994.

Quadro 7
Recolhimento do ICMS
(mil US $, média mês)
Período
dez 1992
l.trim1993
2. trim 1993
3. trim 1993
4. trim 1993
1. trim1994
2. trim1994
3. trim 1994
4. trim1994

ICMS
46.873
48.545
53.655
65.044
81.685
60.864
74.845
97.003
93.783

Fonte: Câmara Setorial
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Quadro 8
Arrecadação de Impostos Federais
Setor Automotivo
Período
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

trim1992
trim1992
trim 1992
trim1992
trim1993
trim 1993
trim1993
trim 1993
trim1994
trim 1994
trim 1994
trim1994

US$ milhões
126
130
172
184
182
179
212
222
196
223
312
306

Fonte: Câmara Setorial

O exercício de 1994 registraria uma pequena queda na arrecadação geral
do IPI, em especial a partir do alto desempenho de produção e vendas dos carros
populares. Segundo a ANFAVEA, o aumento de vendas dos populares estaria na

raiz dessa queda, uma vez que uma parcela dos compradores de veículos médios
estaria migrando para os pequenos-populares. A Fiat, que melhorou sua

performance desde o acordo do carro popular não confirma a avaliação da
ANFAVEA. Dados de consultores independentes indicam que desde 1993 está

havendo um estreitamento da faixa de consumidores de carro médio, sugerindo

uma alteração do perfil do comprador de carros pequenos.
Provavelmente, a atual estrutura desequilibrada de impostos sobre os
autoveículos pode ter pesado nessa migração, criando distorções na tabela de

preços que estariam empurrando os consumidores para os populares. Ou,

segundo Ferro, uma “distribuição equivocada de impostos (IPI ‘simbólico’ para
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carros ‘populares’) criou uma indesejada superespecializaçâo desse segmento,
praticamente o único que cresceu nesse período de boom"(57).

No entanto, ainda que tenha havido redução na arrecadação do IPI
diretamente gerado a partir da produção de automóveis, nâo se pode concluir que

o acordo provocou perda geral de arrecadação tributária.
Na verdade, ainda que vários argumentos utilizados nessa discussão
tenham aflorado a partir das decisões da câmara, todos eles, invariavelmente,
acabam por remeter ás questões de fundo da política tributária no Brasil. É
preciso lembrar que “a fixação das atuais alíquotas foi feita de forma totalmente

arbitrária e sem qualquer articulação. No caso do setor automotivo, a evolução da

carga tributária, especialmente do IPI e do ICMS deu-se sem qualquer critério, em
geral atendendo a interesses imediatos. Em 1960, a alíquota de ICMS mais
comum era de 4,8% e a do IPI de 10%. Em 1991, antes do primeiro acordo do

setor, essas alíquotas eram de , respectivamente, 18% e 37%”(5e).

6. Um Avanço Desigual
O primeiro acordo protegeu os salários e garantiu a reposição mensal da
inflação, assim como a manutenção do nível de emprego. O segundo resultaria

em ganhos ainda maiores, garantindo reajustes automáticos de salários com base

í57) - José Roberto Ferro, ‘Oportunidade Desperdiçada', ín Folha de S. Paulo, 14.03.1995, p.2.
• Ivan Gonçalves Ribeiro Guimarães, *A Experiência das Câmaras Setoriais: Democratizando
a Política Econômica*, 4a. versão, Projeto Pnud-MTb-Cesit-UNICAMP, Campinas, mimeo, 1994.
p.25.
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na inflação do mês anterior, mais um aumento real de 20% reais, parcelado até

fevereiro de 1995.

No entanto, o segundo acordo também fixaria metas para a geração de
cerca de 90 mil empregos em dois anos, assim como um volume de investimentos

equivalente a US$ 20 bilhões em toda a cadeia produtiva, entre 1993 e o ano
2.000.

No que diz respeito à geração de empregos, apesar dos resultados positivos

se comparados à situação de 1991, o desempenho foi tímido. Entre os
trabalhadores vinculados diretamente às montadoras, o nível de emprego
manteve-se praticamente o mesmo, como indica o quadro 9. Mas se de um lado, o

processo de sangria foi barrado pelo reaquecimento da produção, de outro, as
iniciativas que poderíam impulsionar o setor de um modo mais vigoroso, gerando,

inclusive,

novos

postos

de

trabalho,

não

alcançaram

na

câmara

o

equacionamento devido. De uma ótica redistributivista e geradora de emprego, os
resultados mostram-se desequilibrados, uma vez que os trabalhadores estão

demonstrando

boa

performance

na

recuperação

do

setor

-

quebrando

sucessivamente metas de incremento de produtividade - sem que estejam
recebendo na mesma moeda.
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Quadro 9
Nível de Emprego - Montadoras
Ano

Empregados

1.trim.1992

108,8

2. trim. 1992

108,3

3. trim.1992

107,5

4. trim.1992

106,2

1.trim.1993

104,7

2. trim. 1993

104,7

3. trim.1993

106,3

4. trim.1993

106,7

1. trim.1994

107,1

2. trim. 1994

106,5

3. trim.1994

106,8

4. trim.1994

106,4

Fonte: Câmara Setorial

No entanto, é preciso levar em conta que a reestruturação produtiva está
engolindo postos de trabalho em todo o mundo e também no Brasil. Diante disso,

os resultados alcançados adquirem maior significado. Os dados do DIEESE
indicam claramente que a queda do nível de emprego no setor automotivo vem

sendo mais lenta e menos acentuada do que em outros setores, conforme
apontado pelo quadro abaixo:

Quadro 10
Taxa de redução anual de postos de trabalho
Metalúrgicos do ABC
Ano
1991
1992
1993
1994

%
-14,1%
- 8,0%
-2,3%
-1,5%

Fonte: Sub-Mçáo DIEESE ABC
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Mas é preciso dizer também que apesar do mercado aquecido e das
montadoras estarem trabalhando praticamente no limite de sua capacidade, as
horas-extras continuam altas e os investimentos baixos.

Quadro 12
Investimentos na Indústria Automobilística Brasileira
(milhões de US $)
Ano

Investimentos

1990
1991

H

790
880

1992

908

1993

886

1994*

1000

FonteCâmara Setorial
* Estimativa

As metas de investimento são difíceis de serem avaliadas devido a uma

certa opacidade dos indicadores divulgados pela ANFAVEA, que não são
desagregados por empresa, nem por tipo de despesa. O quadro 12 sugere que o

volume de investimentos na produção está aumentando. Não tão rápido quanto as
promessas, uma vez que o salto de qualidade, anunciado regularmente pelas

corporações, com inversões na construção de novas plantas e a capacitação da
indústria para a produção em escala adequada, ainda está por vir. Novos

investimentos em produtos, tecnologia e em novas plantas são componentes
essenciais para um incremento significativo do nível de emprego, de qualificação

do trabalhador e da competitividade da indústria brasileira.
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Evidentemente, novos investimentos só serão decididos pelas matrizes,
tendo como base a sua estratégia internacional e as potencialidades do mercado

brasileiro e latino-americano. No entanto, é sempre bom lembrar, que sem regras
claras e, fundamentalmente, estáveis, as inversões não sairão do papel. A
câmara automotiva teria importante contribuição a dar nesse sentido, ajudando a
diminuir a grande distância que ainda separa a indústria brasileira da best

practice dos países mais avançados.

Essa questão coloca problemas de fundo. Ela aponta para a postura do

Estado, antes de mais nada, principalmente no que diz respeito à superação do
estágio movediço e defensivo em que se encontra a política industrial brasileira.

Se

olharmos

retrospectivamente,

em

seu

grau

mais

incipiente,

a

concertação na câmara automotiva realizou-se primeiro através da troca de

informações. Nesse nível elementar de relacionamento não houve um verdadeiro

intercâmbio político nem trocas compensatórias. Houve sim, esforços de
convencimento para a organização da resistência contra um ambiente que se
mostrava hostil.

As negociações que resultaram no segundo acordo contaram com uma

presença mais firme do Estado, e apontaram em direção a um jogo cooperativo

mais duradouro, que poderia evoluir para um processo de “generalized exchange”
como indicou Lehmbruch. Porém, esse nível de concertação seria alcançado
apenas parcialmente pela câmara. Primeiro, porque uma agenda do futuro seria
apenas esboçada - mas nunca totalmente concretizada; segundo, uma política
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ousada para o setor precisaria estar articulada com outras políticas setoriais e
demais políticas públicas - o que o Estado jamais garantiu; terceiro, a frequente
quebra de compromissos pelo governo semeou um descrédito incompatível com

as perspectivas de longo prazo.

Resumindo:

as

raízes

das

dificuldades

da

câmara

residem

no

comportamento dos agentes envolvidos, em especial, do Estado. As indefinições

e indecisões que emperram a realização de seus objetivos repercutem em todo o
processo de reestruturação industrial e, mais diretamente, minam a própria
sobrevivência da câmara automotiva.
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VI - À PROCURA DE UMA POLÍTICA

Nos três primeiros anos de vida da câmara automotiva o seu principal

patrocinador, o Estado, foi, ao mesmo tempo, o maior obstáculo ao pleno
desenvolvimento de suas potencialidades.

É certo que não há corporatismo sem que os interesses organizados da

sociedade aceitem participar da elaboração e implementação de políticas

públicas. Fundamentalmente, porém, não há corporatismo sem Estado. E
quando este vacila em sua política, os mecanismos de regulação sentem-se

inseguros e desguarnecidos para a realização plena de sua vocação.
Com seu poder estruturante corroído, o Estado brasileiro em nenhum
momento assumiu totalmente como sua a proposta das câmaras setoriais. Essa
é uma das principais razões explicativas da fragilidade da ação estatal no

sentido do disciplinamento das grandes corporações transnacionais. Assim
como da timidez do Estado em sustentar os mecanismos de elaboração

democrática da política industrial. Ou ainda, do frequente descompromisso

manifestado em relação às negociações.
É verdade que a ação do Estado, marcada pela heterogeneidade, permitiu

que algumas de suas agências abrissem portas para que segmentos da
sociedade partilhassem de suas decisões.

No entanto, em se tratando do Estado brasileiro é preciso agregar outros
elementos à análise, além da descordenação corrente. Principalmente quando
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se sabe que as transformações da economia e os novos reordenamentos que
estão se operando internacionalmente estão expondo a caducidade de uma

estrutura estatal que é basicamente a mesma desde os anos 30.
Não queremos dizer com isso que durante as últimas décadas o Estado

tenha sido sempre um modelo idêntico a si mesmo, imutável. Ao longo de mais
de meio século, houve mudanças de regime político e reformas de vários tipos.

Porém, a questão central é que essas modificações não tocaram nas velhas
contradições e compromissos que continuam regendo a condução política da

nossa sociedade.

O grande pacto dos anos 30, cuja manutenção, em muitos momentos, se
deu através da força, "foi potencializando desigualdades e problemas que são

os verdadeiros responsáveis pelo fato de que a crise dos anos 60 seja de
natureza estrutural, e nâo conjuntural", como afirmou Fiorif).

O distanciamento dos militares da gestão direta da res publica, ao mesmo

tempo em que restringiu as vias autoritárias para o controle de interesses,
sinalizou que o Estado não era mais capaz de comandar os novos

compromissos surgidos do processo de industrialização sem que a sua
arquitetura fosse profundamente alterada.

Nos últimos anos, o Brasil viveu intensamente um processo simultâneo de

avanço democrático e crise econômica, o que impôs fortes constrangimentos ao

(1 ) - José Luiz Fiori, "Reforma ou Sucata - O Dilema Estratégico do Setor Público Brasileiro",
Texto para Discussão n® 4, São Paulo, FUNDAP- IESP, 1991, p. 11.
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setor público, realçando a obsolescência do seu modelo de intervenção, tanto
em nível macro-econômico quanto em níveis intermediários.

Se acompanharmos os planos de estabilização iniciados a partir do
governo José Samey, podemos contar: dez programas gerais (Plano Cruzado,

Cruzado II, Bresser, Arroz-com-Feijão, Verão, Collor I, Collor II, Marcílio, FHC I
e FHC II), sete moedas (Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real, Urv,

Real), cinco congelamentos de preços e, pelo menos, dezesseis políticas
salariais.
Essa profusão de planos e programas denota, no mínimo, queda

acentuada na capacidade dirigente, ou estruturante, do Estado, a começar pela

perda de controle sobre sua própria moeda.
Esse Estado, segundo Cardoso de Mello, "sempre conciliou com o

passado, e não conseguiu tornar-se completamente moderno e republicano"<2).
O

atendimento

clientelista

generalizou-se

entre

sua

burocracia,

agravando-se com o regime militar a partir da organização de verdadeiras

malhas de interesses, articuladas sob a forma de "anéis burocráticos"(3). Essa

rede, que amalgamava interesses privados e públicos, alimentou durante anos
as mais exóticas políticas de subsídios, de distribuição de incentivos e crédito
fácil, de cartórios e clientelas.

(2) - João Manuel Cardoso de Mello, "Mudar o Regime para Conservar o Poder, Paper,

Campinas. UNICAMP, 1988.
(3) - Fernando Henrique Cardoso, "A Questão do Estado no Brasil", in Autoritarismo e
Democratização, São Paulo, Paz e Terra, 1975.
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Draibe procurou mostrar como a coesão do Estado apresentada

publicamente, na verdade era composta de "interesses particularistas, inibidores
da

formação

de

qualquer

vontade

geral,

fragmentados

em

si

e

fragmentadores do Estado"(4).

Enquanto contou com recursos para financiar as políticas públicas e o
crescimento do país, esse Estado foi capaz de soldar esses interesses. Mas a

crise econômica, ao manifestar-se com força, restringiría a capacidade de
atendimento do Estado de toda a sua rede clientelista, obrigando-o a selecionar

e a arbitrar entre os eventuais beneficiados.

1. A Reação Burocrática
Esse circuito, porém, havia sido lentamente construído com mão dupla, de

modo a possibilitar a alteração dos vetores de favorecí mento. Muitos grupos
sociais, que haviam buscado amparo no Estado, viviam em simbiose com

setores funcionais que, não raras vezes, agiam como burocracias "privadas".
Durante

o

governo

Collor,

esse

funcionamento

razoavelmente

estabelecido da burocracia estatal seria pressionado em pinça e perderia
completamente o equilíbrio.

De um lado, a reforma institucional

levada a cabo pelo governo

desarticularia a rede capilar de relacionamento entre Estado e elites dirigentes.
Ministérios seriam agregados, alguns divididos e outros simplesmente extintos.

(*) - Sônia Míriam Draibe, "Brasil, Anos 80 - Câmbio Político e Social", Paper, Campinas,

UNICAMP, grifos do original, 1993, p. 47.
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Vários núcleos da administração direta, responsáveis pela definição de

políticas, seriam sacudidos pela alteração das rotas até então normais do
trabalho de planejamento, implementação e distribuição de recursos. Programas

inteiros de políticas públicas seriam modificados e outros sumariamente
cancelados.
De outro lado, a pinça seria comandada a partir da montagem de um

sistema novo e paralelo de atendimento clientelista. O dispositivo de Paulo

Cesar Faria, como ponta avançada do novo grupo que ascendia ao poder,
introduziría elementos de turbulência no interior do esquema clientelista estatal,
retirando, de fato, poder de arbitragem e de decisão das mãos de setores da

burocracia que viviam em condomínio com parte da elite empresarial.
O abrupto encerramento das atividades da câmara setorial do Transporte
Aéreo é exemplar dos obstáculos que se expressaram em vários bolsões da
burocracia diante das alterações dos centros de decisão.

Em outubro de 1992, o MICT divulgava relatórioí5) sobre as atividades da
câmara do Transporte Aéreo indicando o funcionamento de cinco grupos de

trabalho.

Os assuntos em pauta eram de primeira grandeza

para a

reestruturação produtiva do setor: rotas nacionais e internacionais, acordo
Vasp-Transbrasil,

concessões

de

financiamento,
área,

impostos,

combustíveis,

saldos

tarifas

aeroportuárias

governamentais,

e

terceirização,

convenção coletiva e participação dos trabalhadores, dentre outros. Menos de
três meses depois, o relatório seguinte do MICT registrava: "As reuniões da

(s) - "Câmaras Setoriais - Relatório de Situação", MICT, Brasília, outubro de 1992, p. 73.
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câmara setorial foram suspensas temporariamente a pedido do Ministério da

Aeronáutica"<6).
O depoimento de Dorothéa Wemeck fomece-nos algumas pistas para
explicar as alterações de rota:

"Houve várias dificuldades. Primeiro, o DACÍ7) nâo quis. Por quê?

Ficou com medo da câmara decidir a política do transporte aéreo
que é atribuição dele. E a gente tentou convencer o DAC que nâo

se tratava disso, que a câmara era para outra coisa, que eles eram

o órgão responsável pela formulação de políticas...mas, não teve
jeito. Tinha também dificuldades ligadas às três grandes empresas

do setor. Tinha brigalhada com as empresas regionais...tinha briga
de tudo quanto era lado. O importante é que para essa câmara aí
faltou vontade de negociar"(s).

Apesar da obsolescência e ineficiência generalizada do setor, uma
verdadeira cortina de ferro - envolvendo o DAC, o ministério da Aeronáutica e

as grandes empresas - impediría qualquer ação modernizadora e transparente,
reafirmando velhos controles sobre velhos domínios.
Ainda que a eleição de Collor não representasse uma ameaça direta aos

interesses da elite empresarial, sua trajetória relativamente distanciada dos
padrões dominantes do corpo político-partidário dava a ele, e ao seu grupo mais

C) ■ "Câmaras Setoriais - Relatório de Situação" (versão preliminar), MICT, Brasília, dezembro

de 1992, p. 64. Oficialmente essa câmara seria encerrada no início de 1993.
(7) - Ligado ao ministério da Aeronáutica , o Departamento de Aviação Civil, apesar do nome,
continua sendo coordenado basicamente por militares da reserva.
C8) - Depoimento de Dorothéa Wemeck (1994).
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próximo,

uma relativa autonomia diante dos esquemas tradicionais de

favorecimento.
Collor perdería preciosos créditos entre a burocracia quando tocou nos
núcleos internos de poder do Estado, obstruindo conhecidos caminhos que

passaram, então, a levar a lugar nenhum. Esse curto-circuito nos labirintos

estatais, ainda que pela negativa, estimularia a abertura de novos canais de

acesso aos centros de policy making denominados câmaras setoriais, sem que

isso significasse, necessariamente, a desativação dos antigos.
Esse é um dos traços marcantes do movimento de transição política que

vivemos até hoje: a mescla de componentes do velho sistema com os novos,

emergentes, cujo controle institucional ainda não está totalmente sedimentado.

Até que ponto esse processo conseguirá romper com a lógica tradicional e
livrar-se dos anéis burocráticos para dar origem a uma modernidade

republicana ainda permanece uma questão em aberto.

2. O Despotismo da Economia
Em seus três anos de vida, a câmara automotiva sofreria diretamente as

consequências da ação desencontrada das agências estatais. Os responsáveis
pela condução da economia, beneficiados pela concentração de poderes em

suas mãos, alteraram - ou pressionaram para alterar - planos, calendários e
decisões que não estivessem em sintonia fina com seus propósitos.
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Os desníveis existentes entre a atuação dos ministérios seriam percebidos

pelos técnicos e assessores das mais diferentes pastas e dos mais variados
padrões de responsabilidade. No interior do MICT, órgão incumbido de

coordenar o trabalho das câmaras, a sensibilidade para a presença dominadora
do ministério da Fazenda, que tolhe os movimentos dos funcionários e das

equipes constituídas, é particularmente aguda.
Depois de constatarmos in loco a intensa atividade desenvolvida pelo
MICT em relação às câmaras setoriais - sem que se tenha alcançado o mesmo

nível de resultados -, colhemos o seguinte e ilustrativo depoimento:

"É complicado você trazer um Ministério da Fazenda para a

câmara, porque o MICT é um ministério, vamos dizer assim, que
está aparentemente no mesmo nível do Ministério da Fazenda,
mas a gente sabe que, na prática, o Ministério da Fazenda tem um

sfafus um pouquinho superior do que o MICT. Em épocas de
recessão a Fazenda é o ministério mais forte porque ele tem a
chave do cofre, ele libera, solta, libera"(9).
É perfeitamente possível imaginar-se o grau de desgaste e, muitas vezes,

a

desmoralização

que pode tomar conta de

equipes

governamentais

especializadas e competentes, mas que tém, invariavelmente, suas iniciativas
cortadas.
Entre os quadros técnicos do ministério da Fazenda, a percepção é
semelhante, só que a relação é tida como natural:

(®) - Depoimento de um dos diretores da Secretaria de Política Industrial do MICT (1994).
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"Se um secretário tem posição contrária à câmara, então, a
máquina será mobilizada com menos empenho. Mas a orientação

dessa máquina é a mesma, talvez com um pouco menos de

intensidade. É o aspecto político da questão. Antes, a questão
técnica tinha uma preocupação de preço e qualidade. Hoje, tem

uma preocupação de fazer um monitoramento do plano econômico
nos diversos setores, ter contato, legitimar as decisões no

governo. A postura política enfraquece o lado técnico, está certo?

Então, menos técnicos vão estar disponíveis ali nas câmaras.
Menor vai ser a cobrança, portanto, menor a qualidade e a

preocupação de se tomar decisões de modo ágir(10).

Essa descoordenaçâo que, muitas vezes, manifesta-se como exercício de
prepotência, não ocorre por acaso na esplanada dos ministérios em Brasília.
É certo que na passagem do governo Collor para a gestão Itamar Franco

algumas caracterizações oficiais sobre as câmaras começaram a sofrer
alterações, principalmente em função dos resultados práticos das experiências

em curso.
De órgãos de consulta sobre custos e preços do ministério da

Economia<11)> em 1991, passando pela discussão de questões "de cunho
estrutural,

abrangendo

itens

trabalhistas,

de

governo

e

tipicamente

(10) - Depoimento de um assessor do ministério da Fazenda, responsável pelo atendimento às
câmaras setoriais (1994).
(11) - De acordo com a letra da lei n* 8.178, de março de 1991. Ver: capitulo 2 deste trabalho.

217

empresariais"(’2), as câmaras seriam definidas mais amplamente pelo governo
em 1993, como organismos destinados a "promover acordos setoriais buscando
alternativas negociadas entre empresários, trabalhadores e governo para a

reestruturação dos complexos industriais e a modernização das relações de
trabalho"(13).

Com Itamar Franco mostrar-se-iam também algumas diferenças de estilo.
A começar pela mudança na coordenação das câmaras, agora no âmbito do

MICT, já que o super-ministério da Economia deixara de existir.

3. O Fusca e a Câmara
A atividade governamental, agora sob responsabilidade do novo ministro,

José Eduardo Andrade Vieira, ainda que ressentindo-se da capacidade de
articulação de Dorothéa Werneck, consolidaria as câmaras setoriais como

instrumentos privilegiados de elaboração de políticas industriais.
O resultado imediato dessa sinalização positiva das autoridades seria visto
no aumento da participação sindical, estimulada também pelos êxitos do setor

automotivo.

No entanto, da mesma forma que na era Collor, as câmaras jamais

chegariam a ser vistas, concebidas e trabalhadas como uma proposta de
governo. No máximo, foram instrumentos preferenciais do MICT e, por isso
mesmo, receberam do seu corpo funcional a maior atenção. O que já significou

(12) - "Câmaras Setoriais - Relatório de Situação", MICT, Brasília, dezembro de 1992.
(13) - "Evolução dos Acordos Setoriais", MICT, Brasília, agosto de 1993.
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um

avanço.

Mas

absolutamente

insuficiente diante

da

desautorizaçâo

sistemática do MICT e da perda de sua legitimidade para decidir, implementar e
manter os acordos alcançados.

No affaire Fusca, não somente o MICT saiu arranhado, como a própria
câmara automotiva seria atingida em seus fundamentos. E neste caso, o

principal protagonista do desarranjo não seria o ministro da Economia, mas o
próprio presidente da República.
O carro popular vinha sendo discutido no interior da câmara desde o início

dos seus trabalhos e, basicamente por insistência da representação dos
trabalhadores. No documento apresentado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de

São Bernardo ao seminário de Brasília em 1992, pode-se ler:

"É necessário criar mecanismos de estímulo à produção de
veículos básicos a baixos preços, por parte das empresas

montadoras. Uma tributação diferenciada mais significativa do que

a existente hoje, taxando mais os veículos de luxo e menos os
populares, seria um desses mecanismos"(14).

As grandes empresas haviam passado toda a década de 80 sofisticando
seus produtos e sustentando seu faturamento com a venda de veículos mais
caros no mercado doméstico. A retração do mercado empurraria as corporações

para essa política, distante dos populares, pois sua comercialização em baixa

(14) - "Reestruturação do Complexo Automotivo Brasileiro - As Propostas dos Trabalhadores na
Câmara Setorial", Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, março de 1992, p.
25.
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escala não aufere grandes lucros. Exatamente por isso, as montadoras em
geral, com exceção da Fiat, não simpatizavam com a idéia de carro populaK15).
Seria a partir de uma conversa entre o presidente Itamar Franco e
executivos da Autolatina que a proposta do Fusca começaria a tomar forma.

Depois que o governo acenou com a redução de impostos, os fios invisíveis que

conectam as grandes corporações ao Estado e que possibilitam o exercício do
lobby em câmara escura, ficaram rapidamente congestionados.

À revelia da câmara setorial, praticamente marginalizada dessa discussão,

um protocolo dispondo sobre o "carro popular" seria assinado pelo presidente
da República após intercâmbio direto com as grandes empresas^6).

O decreto presidencial passaria ao largo de qualquer discussão sobre
política industrial, qualidade e produtividade.
A sugestão para a Autolatina não envolveu qualquer preocupação de

longo prazo sobre os rumos da indústria automobilística. Se o tivesse feito, sem
dúvida, o primeiro resultado teria sido um carro mais competitivo que o velho

Fusca. Nenhum estudo seria apresentado pelo governo sobre a definição do
carro popular. Inclusive porque em um país como o nosso é extremamente difícil

definir a caracterização de um produto como “popular” cujo preço gira em torno

(1S) * Dentre as montadoras, a Fiat era, de fato, a única empresa capaz de dispor rapidamente

de motores de 1.000 cc. Foi o suficiente para uma meteórica ascensão da empresa italiana que
mais do que dobrou sua produção para disputar, em 1995, a primeira colocação do ranking
nacional.
(16) - O decreto-lei presidencial de n* 799/93, que reduziu o IPI para os populares - carros
dotados com motores de até 1.000 cc - para 0,1% foi publicado no Diário Oficial da União em 19
de abril de 1993. Para englobar o Fusca, cujo motor não é de 1.000 cc, o decreto atingiu
também os "refrigerados a ar", englobando com isso a Kombi. A reação da Fiat contra esse
"privilégio" da Kombi levaria o governo a beneficiar também o utilitário Fiorino. Como se vê, a
troca de chumbo entre as montadoras foi grande.
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de US$ 7.200<17). Essa dificuldade viría embutida na decisão governamental:

pelos critérios aprovados, por exemplo, um carro com motor de 1.000 cc, mas
equipado com acessórios de luxo, continuaria sendo um "popular". Ou seja, em

nenhum momento as montadoras seriam orientadas, ou disciplinadas, para

respeitarem critérios de qualidade e tecnologia para a fabricação dos populares.
Tampouco seriam fixadas metas de geração de empregos ou de novos

investimentos. E muito menos seriam exigidos componentes e alterações
visando a preservação do meio ambiente.

A restauração do relacionamento "bifronte", evidentemente, não deixaria
de provocar fortes - e vãs - reações dos membros da câmara setorial. Apesar
disso, como se nada houvera acontecido, o governo seguiu exigindo dos

setores produtivos a credibilidade que nâo transmitia.
Itamar Franco, sucessor de Collor, parecia lembrar à sociedade que "todo
poder político é exercido também através do espetáculo"Oe).

4. O Descompromisso e o Conflito
A Medida Provisória (MP) que criaria a URV, em abril de 1994,

reintroduziria as câmaras setoriais como organismos de controle de preço, em

contradição aberta com as concepções defendidas pelo MICT. Com essa
caracterização, o então ministro da Fazenda, Rubens Ricúpero, reatava com as

orientações da época do governo Samey. Com um agravante: as câmaras já

(17) • Essa era a proposta na época.
(18) • Bruno Jobert e Pierre Muller, L'Etat en Action, Paris, PUF, 1987, p.13.
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vinham funcionando há mais de dois anos, haviam celebrado cinco grandes

acordosC9) e demonstrado eficácia econômica e política.
Neste caso, porém, o despotismo governamental seria penalizado.

Após as disposições sobre a URV e a implantação do Plano ReaK20), não
raras vezes a razão de Estado atropelou a democracia deixando pelo caminho

uma razoável dose de credibilidade do poder público.

Ao decidir unilateralmente sobre o rebaixamento da alíquota de
importação, quebrando a programação de queda escalonada até o ano 2.000, o

governo questionava, na prática, os acordos setoriais realizados.
De recursos de política industrial, as alíquotas seriam transformadas em

instrumentos de punição contra os oligopóliosí21), como insinuava o então
ministro da Fazenda Ciro Gomes, ao mesmo tempo em que interferia nas

negociações salariais, provocando reações de empresários e trabalhadores

contra sua políticaí22).
Vários analistas políticos realçaram a ação desencontrada do ministro.

Outros, mais sintonizados com a câmara setorial, sugeriram uma espécie de

(19) - Nos setores Automotivo, Naval, Brinquedos, Cosméticos e Tratores e Máquinas Agrícolas

já haviam sido firmados acordos, sendo que alguns deles já haviam sido renovados e revistos.
"Câmaras Setoriais - Avaliação Estratégica", MICT, Brasília, dezembro de 1993.
C20) - A partir de fevereiro de 1994, o governo brasileiro editou uma série de Medidas Provisórias
dispondo sobre o "Programa de Estabilização Econômica", o "Sistema Monetário Nacional" e a
instituição da URV - Unidade Real de Valor -, que, dentre outras medidas, alterou a moeda
nacional para Real. Esse programa de estabilização ainda em andamento é chamado
genericamente de Plano Real.
C1) - "Qual foi o oligopólio contestado? No mundo todo a Indústria de whisky é oligopólio. O

governo contestou o oligopólio de fora ou o de dentro? Contestou o que está aqui, que é
parceiro do Brasil...Só que as empresas vão analisar para onde o vento vai...e podem importar
mais intensivamente...": Depoimento de Luiz Adelar Scheuer, presidente da ANFAVEA (1994).
(22) * "O governo, de seu lado, saiu chamuscado pelas acusações de radicalismo e intromissão
indevida em negócios privados alheios", comentou a revista especializada no setor automotivo,
Autodata, n* 37, São Paulo, setembro de 1994.
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vendetta da equipe econômica, que teria visto no episódio uma oportunidade

para fustigar os acordos assinados, em especial os itens que refrearam o

entusiasmo governamental no tocante á abertura indiscriminada da economia.
Ainda que não se possa desprezar completamente esses comentários,

para efeito do nosso trabalho, gostaríamos de destacar precisamente que a
ação unilateral da equipe econômica desequilibraria ainda mais o já frágil
arranjo da câmara.

A ação governamental deflagrou um processo de transmutação dos
"grupos corporativos" em "competitivos",

para utilizar uma terminologia

corporatista(23).

A quebra da racionalidade da ação coletiva geraria uma dupla reação: (i)

um movimento de resistência contra a devolução ao Estado do poder outorgado

"verticalmente" quando da constituição da câmara; (ii) um movimento imediato
de busca de outros recursos defensivos, a começar pela utilização do poder
sindical, "horizontal", até então contido pelo jogo de pressões internas ao grupo

corporativo.

A lógica do Real induzia o governo a interferir nas negociações, vetando a
concessão dos aumentos pretendidos pelos trabalhadores e concedido pelas

montadoras e, ao mesmo tempo, a ignorar a câmara como locus competente

para a definição da política industrial do setor automotivo.

(23) • Alan Cawson, Organized Interests and the State, Londres, Sage, 1985.
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Após a semeadura, o governo colheu uma greve geral dos metalúrgicos do
ABC e de Sâo Paulo, que durou cinco dias e só terminaria depois da liberação
das negociaçõesí24).

Do episódio restaram várias lições:

(i) a primeira delas indicava as dificuldades de se passar, sem traumas, de
um desenho institucional para outro;

(ii) segunda, que a utilização de "velhos" métodos - no caso, do poder
despótico do Estado, segundo Gamble - aparecia como um convite para

"velhas" respostas da parte do movimento sindical;
(iii) terceiro, confirmava que toda tentativa de disciplinar a câmara setorial
a partir de uma visão de curto prazo - no caso, a subordinação da câmara ao

Real - atinge o cerne de qualquer arranjo duradouro. No caso, a quebra dos

compromissos pelo governo surgia como um convite para a retomada da lógica
dos conflitos.

Durante esse episódio, o governo exacerbou uma relação de exterioridade

com a câmara setorial que vinha se manifestando desde o final de 1993. A
ordem setorial, contrariamente ao indicado pelos sucessivos acordos firmados

inclusive pelo governo, parecia produzir agora a desordem nacional.

(24) * Por causa da greve dos metalúrgicos, a produção de veículos em setembro de 1994 caiu

20,9 mil unidades em relação a agosto do mesmo ano. Até mesmo a Fiat, em Minas Gerais,
seria atingida pela greve em função da paralisação das autopeças em São Paulo. Autodata, São
Paulo, outubro de 1994, n* 38. O presidente da ANFAVEA, Luiz Adelar Scheuer, afirmou que a
perda em faturamento foi de R$ 350 milhões. Folha de S.Paulo, 18.09.94, p. 7.
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5. O Fascínio pelo Imediato
Ao longo da história, as questões imediatas frequentemente seduziram as
autoridades públicas. A carência de planejamento estratégico seria como que

compensada pelo enfrentamento espetacular de questões de curto fôlego. Essa

é uma das faces mais mistificadoras da política brasileira que, lamentavelmente,
insiste em sobreviver, prejudicando o olhar à distância.

No caso da câmara, além disso, é preciso reconhecer que a mudança de

foco do nível macro para o meso embaçava ainda mais a visibilidade do jogo e
de suas regras.
Não foram raros os momentos em que as autoridades governamentais
trataram com descaso duas das principais virtudes demonstradas pela câmara

automotiva: a capacidade de reduzir incertezas da economia e a capacidade de
reacomodar os conflitos entre Capital e Trabalho.
Em geral, os objetivos do corporatismo seriam os mesmos para os dois

níveis: ajudar na mediação das diferenças políticas e na determinação de alvos

econômicos comuns para os grupos envolvidos.
Porém, a probabilidade de se construir esse tipo de mecanismo regulador

pode variar de acordo com a estrutura da economia e também com a
capacidade das agências estatais responsáveis. Em seu nível intermediário, o
corporatismo torna-se tanto mais possível quanto mais viável for a elaboração e

a implementação da política industrial. O contrário também é verdadeiro: ou

22S

seja, quando as portas para a definição de políticas são fechadas, os arranjos

perdem a racionalidade originária.

Exatamente por isso, a definição clara do modo como as políticas públicas
devem ser articuladas é tarefa que compete, antes de mais nada, ao governo. A

instalação de amplos fóruns consultivos, ainda imprecisos em suas atribuições,
como a Câmara Consultiva Estrutural para a Competitividade, criada no final de
1994(25), pode acabar dificultando, mais do que ajudando, a definição de uma
política industrial globalizadora. É ingenuidade acreditar que a passagem do

nível meso para o macro torna-se possível com um decreto. São instâncias
diferentes, que abrigam organismos com funções e objetivos qualitativamente
distintos.

Um arranjo meso-corporatista só começa a nascer depois que os agentes
envolvidos

tenham

aceitado

elaborar

políticas

específicas

para

o

desenvolvimento de determinado um setor da economia. Apenas para lembrar,

essa concordância preliminar foi a base sobre a qual se instalou a câmara
setorial automotiva.

O segundo ponto diz respeito à forma como a estrutura da economia se
manifesta no interior de um setor, o que pode ser visto sob três aspectos:

(“) • A Câmara Estrutural foi criada em 29 de novembro de 1994 como um fórum de
comunicação entre empresários, trabalhadores e governo. Essa Câmara está baseada em dois
conselhos, criados em 28 de outubro de 1993, por decreto presidencial: o Conselho Consultivo
Empresarial de Competitividade - CONCEC - e o Conselho Consultivo dos Trabalhadores para a
Competitividade, o CTCOM. Na época de sua criação, o CONCEC trabalhou em alta
velocidade, procurando interferir nas discussões sobre a reforma constitucional então
anunciada. O CTCOM, por razões diferentes, não decolou. Cabería abrir a discussão sobre a
competência dessa nova estrutura, em particular com o Congresso Nacional. O
enclausuramento da Câmara Estrutural tenderá a conservá-la apenas como espaço de tobby.

226

(i) Quando empresas estrangeiras dominam amplamente um dado setor, o
número de recursos de política industrial possíveis de serem utilizados são

automaticamente reduzidos. No caso brasileiro, o núcleo dinâmico da indústria
está concentrado nas grandes corporações transnacionais, de modo que toda

decisão estratégica local, para se efetivar, tem de demonstrar-se adequada à
vontade das suas matrizes. Isso envolve investimentos, modernização, a política
de importação, de exportação e de lucros.

Em outras palavras, se o arranjo

corporatista for incapaz de negociar satisfatoriamente com as corporações - e

com suas matrizes - sua duração e abrangência estarão seriamente
comprometidos;

(ii) Exatamente por isso, as multinacionais que intervém prioritariamente
no mercado mundial preferem operar sem constrangimentos associativos e
regulamentações governamentais. No Brasil, porém, como a maior parte da
produção de veículos sempre esteve voltada para o mercado interno, a

montagem de uma estreita rede de contatos entre as montadoras e as agências

estatais mostrou-se adequada, principalmente para a manutenção ou ampliação

da política protecionista;
(iii) Por último, as características oligopolistas do setor automotivo

brasileiro facilitaram essa relação com o Estado, ainda que não seja um fator

determinante para a emergência de um arranjo corporatista.
Se olharmos retrospectivamente, podemos ver que a participação do

Estado foi fundamental para definir os parâmetros da regulação.
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6. Fragmentação e Perda do Poder Estruturante
A indústria automotiva no Brasil só conseguiu efetivar-se a partir do
relacionamento imposto pelo Estado, particularmente através do GEIA (Grupo

Executivo da Indústria Automobilística).
Diferentemente do Japão ou da Coréia, o Brasil teve sua industrialização

mais assentada em capitais estrangeiros do que em nacionais. Por isso mesmo,

desde os primeiros passos na implantação da indústria automobilística, o
Estado brasileiro foi obrigado a interagir com as grandes corporações, alterando
sucessivamente seus planos originaisC26).

Nos anos 50, a economia brasileira enfrentou uma série de obstáculos
estruturais que só seriam superados através da intervenção estatal.

O resultado desse processo deixou duas marcas de origem que têm
atravessado o tempo e as discussões sobre a industrialização brasileira: (i) as

grandes

corporações

transnacionais

reproduziram

internamente

o

seu

comportamento oligopolista; (ii) o desenvolvimento da indústria nacional ficou
dependente das estratégias das corporações estrangeirasí27).

É verdade que as agências estatais responsáveis pela industrialização

brasileira jamais coordenaram a economia à semelhança do Ministry of
International Trade and Industry (MITI), principal responsável pela orquestração

(26) > Um relato minucioso desse processo pode ser encontrado em: Helen Shapiro, Engines of

Growth • The State and Transnational Companies in Brazil, Nova York, Cambridge University
Press. 1994.
(27)-/Oem, p.18.
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da indústria e pelas escolhas estratégicas realizadas pelo Japão. No entanto,

também é certo que a constituição da indústria automobilística não se daria
através de um simples rebatimento nacional de planos definidos pelas matrizes

das montadoras.
O GEIA, mesmo com erros e dificuldades, realizaria uma efetiva discussão
com os fabricantes internacionais, conseguindo conter apetites e alterar planos
originais.

Para o governo Kubitschek, a capacitação industrial brasileira, com o setor

automobilístico à frente, ocupava um lugar central em seu Plano de Metas. O

automóvel era o único bem de consumo patrocinado pelo programa de
industrialização. Por incorporar a tecnologia mais madura da época surgia
publicamente carregado de alto valor simbólico. Para as montadoras, um rápido
retorno de seus investimentos era exposto como objetivo primeiro.

Essas expectativas distintas ensejaram uma sequência infindável de

negociações envolvendo um jogo de trocas sucessivas que, para alguns
autores, atendia ao espírito de interpenetração corporatista da época(2e).

De um lado, o empenho em atrair rapidamente as empresas poderia criar
problemas de eficiência no curto prazo, uma vez que o modesto mercado

nacional não conseguiría sequer absorver a produção total planejada por
apenas uma das grandes montadoras.

(2e) -"A própria formação e articulação desta estrutura monopolista deve passar por dentro do

Estado, deve estar mergulhada, inclusive através de suas empresas, no próprio movimento
desta estrutura monopólica": Luciano Coutinho e Luiz Gonzaga Belluzzo, "O Desenvolvimento
do Capitalismo Avançado e a Reorganização da Economia Mundial no Pós-guerra", in Estudos
Cebrap, n*23, São Paulo, CEBRAP, p.20.
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De outro, uma implantação mais de longo prazo não aparecia viável tendo
em vista as incertezas políticas em relação aos constrangimentos cambiais e

aos futuros governos.

Os fatores econômicos relacionados à natureza do mercado brasileiro e ao
seu potencial eram fonte de poder do governo nas negociação com os

fabricantes estrangeiros. Estes, por seu lado, sentiam-se atraídos pelo Brasil em

função da possibilidade de instalação de uma estrutura oligopolizada, que
atuaria em um mercado fechado, bastante distinto da competição mundial.
Havia uma distância, porém, entre os planos e a realidade.

No início dos anos 50, apesar da Ford Motor Company utilizar-se de um
relatório que afirmava ser inadequada e "utópica" a produção de motores nos

trópicos<29), acabaria por instalar no Brasil uma unidade produtivaí30).
Graças à resistência do GEIA, o mercado brasileiro não seria dividido

exclusivamente entre a GM e a Ford, condição reivindicada pelas montadoras

diante do acirramento da competição na Europa. Entre 1956 e 1957, dezoito
empresas submeteram seus planos ao GEIA. Destas, somente onze<31) viriam a

produzir: três eram controladas pelo capital nacional; duas haviam constituído
joint-ventures com capital brasileiro; e seis eram controladas pelo capital

estrangeiro.

(29) - Op. cit. Helen Shapiro, 1994, p. 70.
í30) - A empresa está instalada no país desde 1919.
(31) - Willys Overland, Vemag, FNM, Mercedes-Benz, Simca, Ford, GM, International Harvester,
Scania Vabis, Volkswagen e Toyota.
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Os planos do governo exigiam uma rápida instalação dessas indústrias, na

expectativa de um impacto sobre outros setores da economia. As empresas,
porém, queriam fazê-lo com o menor risco possível.

A implementação, finalmente, dar-se-ia de um modo mais lento do que o

desejado pelo governo, mas no interior de um sistema de pontos sem retorno,

verdadeiras barragens a um eventual recuo das corporações.
Foi a maneira encontrada pelo GEIA para definir a forma e o timing da

implantação das unidades produtivas.

No início dos anos 60, as agências estatais já acusavam uma redução em

sua limitada capacidade de negociação, acompanhando um movimento mais
geral que atingia todo o poder estatal de intervenção.

A partir de 1964, o regime militar tentaria revitalizar o Estado em sua

capacidade industrializante, só que em meio a um novo ambiente internacional.
A reorganização realizada pelos militares fortaleceu os mecanismos de
centralização, ao mesmo tempo em permitiu a abertura de canais especiais para

a apropriação do espaço público pelo privado. O mercado continuava sob
proteção, mas as agências estatais conseguiam interferir apenas residualmente

nos planos das montadoras.
Somente com a câmara do setor automotivo seriam abertas novas

possibilidades de o Estado voltar a discutir estratégia produtiva com as grandes
corporações.

231

Os ventos da democratização do país trariam novos elementos e
personagens para essa discussão. A abertura da economia, promovida por um
Estado enfraquecido e sem política industrial, combinar-se-ia com o surgimento

de uma multiplicidade de novos grupos de interesse, regionais, locais, nacionais

e um novo quadro político-partidário, que passava a contar com a presença
militante de um novo movimento sindical.

Do ponto de vista político-institucional, a situação brasileira passava a
caracterizar-se

"Pela coexistência de diversos padrões, com a persistência do

corporativismo tradicional - embora bastante atenuado em sua
rigidez original - e o desenvolvimento de grupos organizados
segundo a lógica pluralista, sobretudo nos grandes centros

urbanos, ao lado do surgimento do neo-corporativismo como
alternativa de participação dos grupos privados em certas arenas
de decisão, notadamente em certas áreas de política econômica e

ambiental"<32).

Foi assim que surgiram o Pensamento Nacional das Bases Empresariais
(PNBE), o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), vários

institutos liberais e centros de pesquisa que procuram alcançar a participação
ao lado das associações oficiais. Nestas, segundo levantamento feito entre

(32) * Eli Diniz e Renato Boschi, "Lideranças Empresariais e Problemas da Estratégia Liberal no
Brasil", in Revista Brasileira de Ciências Sociais, n° 23, São Paulo, ANPOCS, 1993, p. 103.
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novas lideranças empresariais, estaria predominando "um estilo de ação reativo

e a preocupação de sempre estar de bem com o governo"^).
A pesquisa de Diniz e Boschi indicaria ainda que uma das principais
críticas dos empresários ao governo apontava "a falta de flexibilidade e de

disposição para negociar, frequentemente trazendo soluções prontas e
acabadas frente às quais não restaria aos outros atores senão a alternativa de

submissão'^34).
A ascensão de Luiz Adelar Scheuer à presidência da ANFAVEA em 1992

e de Cláudio Vaz ao comando do Sindipeças respondia,

ainda

que

parcialmente, às exigências de renovação de setores significativos do
empresariado.

A flexibilidade e a disposição para o diálogo foram pedras de toque desses
novos dirigentes. Segundo Emerson Kapaz, um dos fundadores do PNBE, e que
havia participado pela associação dos fabricantes de brinquedos na constituição

da primeira câmara setorial, vários desses novos empresários estavam ligados
ao setor de autopeças, "como o Adauto Conte, o Paulo Butori, que fariam as

primeiras reuniões do PNBE em 1987; o Celso Vargas participaria somente no

início e o Cláudio Vaz, embora nunca tenha integrado o PNBE era muito
sintonizado com nosso pensamento’^35).
A democratização da sociedade era acompanhada de modificações que se

operavam nos sistemas de representação e também na base da indústria, em

C3)-ldem. p.109.

Cj - Ibidem,

p. 113.
O - Depoimento de Emerson Kapaz (1994).
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particular no setor automotivo. A reestruturação produtiva em curso no complexo
automobilístico exigia maior capacidade de diálogo dos seus representantes,

dentro e fora da fábrica. No complexo automotivo, o centro nervoso desse
processo localizava-se nas montadoras. Essa realidade, evidentemente, teria

sua expressão política na constituição e nas iniciativas da câmara setorial. Se é
certo que mais de cem entidades participaram de seus trabalhos de um modo
razoavelmente democrático e transparente, isso não quer dizer que as

montadoras abriríam mão de sua enorme influência.
Por isso mesmo, as relações desiguais de poder que ganharam evidência

nos momentos mais críticos da câmara automotiva nâo podem ser vistas como

um acidente, como se pode observar pelo relato que segue das discussões que

concluíram o primeiro acordo automotivo.
"Tinha uma espécie de divisão entre 'índios' e 'caciques'. A reunião

de 'caciques' tinha que decidir sobre os pontos mais polêmicos. De

vez em quando eles se reuniam com os 'índios*. Para se ter uma
idéia, o seminário acabou e a reunião dos 'caciques* continuou até

se chegar a um acordo. O clima nâo era bom desde o início"^).
É mais do que a expressão da cultura das elites brasileiras, aí incluída sua

vertente sindical. Trata-se de uma reprodução no campo da economia e da
política das relações naturalmente assimétricas entre as partes no capitalismo.

í36) - Depoimento de um participante do Seminário de Brasília (1994).

234

7. As transformações da CUT
Em todo sistema de dominação, o Estado retira seu poder das instituições

que existem para disciplinar e manter a coesão da sociedade. Nessa medida, os

fundamentos de sua ação e existência são distintos das associações e grupos
que representam interesses de setores ou de classes sociais. No entanto,
apesar dos diferentes suportes, o Estado pode não manter uma relação de
exterioridade com as organizações de interesse. Ao longo do tempo, a história

do Brasil mostrou-nos o quanto o Estado orientou e mesmo interpenetrou a

arquitetura das organizações de interesse.

A estrutura
pesquisadores,

é

sindical

amplamente

brasileira,

exemplar da flexibilidade

dissecada

dessa

interação

por

vários

que

tem

atravessado os regimes ao longo do tempo. Não sem crises, é claro.
Com

a

democratização

e

a

exaustão

do

modelo

nacional-

desenvolvimentista o corporativismo brasileiro entraria em lenta agonia, como
analisou Rodrigues^37). Seus estudos apontaram ainda para o jogo de forças

conciliadoras que tenderá a aprofundar os contornos híbridos do corporativismo,
fragilizando cada vez mais todo o sistemaC36).
Crise do Estado e democracia combinar-se-iam de um modo especial após

a eclosão de movimentos grevistas e associativos que cresceram durante o

(37) - Leôncio Martins Rodrigues, O Declínio do Sindicalismo Corporativo, Rio de Janeiro, (base,

1991.
í38) - Idem, p. 9.
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regime militar,

rejeitando a

subordinação e valorizando

"a

autonomia

reivindicatória da classe trabalhadora'^39).

Foi esse movimento que projetou o ABC como centro renovador do
sindicalismo e que terminaria por encontrar na CUT uma expressão nacional e
no Partido dos Trabalhadores (PT) a sua tradução política.
Seria, porém, somente a partir de expoentes da terceira onda de

sindicalistas, com Vicentinho à frente, que os trabalhos da câmara automotiva

seriam viabilizados.

Em novembro de 1993, no primeiro Congresso dos Metalúrgicos do ABC, o

amadurecimento do sindicato manifestar-se-ia com nitidez. O Congresso de

unificação do sindicato de São Bernardo com o de Santo André discutiría com
tranquilidade novos temas e novas políticas, dando às câmaras setoriais um

tratamento especial.
Embalados pelos resultados positivos do segundo acordo - firmado em

fevereiro de 1993 -, a discussão das câmaras tinha tudo para reduzir-se a um
mostruário de índices e gráficos sobre os ganhos metalúrgicos. Os opositores,

apesar de poucos, tentavam mostrar a incoerência da participação na câmara
porque nâo seria "papel do sindicato ajudar os patrões a traçar sua
estratégiaí40).

(M) • Ibidem, p. 10.
C°) - "Tese n’ 12", assinada por Luiz Antonio Gonçalves e outros, Caderno de Teses do 1o
Congresso dos Metalúrgicos do ABC, de 26 de setembro a 7 de novembro de 1993. Os votos
recebidos por essa tese não chegariam a 20 dentre os 619 delegados presentes.
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Surpreendentemente, nos grupos de trabalho e nas sessões plenárias, a
discussão realçaria os traços políticos do apoio do sindicato à participação na
câmara. Esta "não é o paraíso", como gostava de afirmar Vicentinho, "mas pode

melhorar a vida da genteY1).
As defesas da diretoria do sindicato realçaram: (i) que a política

desenvolvida na câmara estava encurralando Luiz Antonio Medeiros, principal
rival da CUT, uma vez que "nenhuma categoria havia conseguido um acordo

como o do ABC"; (ii) que as câmaras estavam ajudando a CUT a construir uma

linha de atuação mais adequada, já que não podia sobreviver “só contestando,
mas devia ser mais propositiva, preocupada em dialogar com a sociedade,
como um sindicato cidadão"(42); e (iii) que se a CUT queria de fato construir uma
sociedade mais justa deveria estar preparada para a formulação de propostas

para todos os campos da sociedade, a começar da política industrial.
Essa questão de fundo foi a que mais repercutiu entre os delegados do
Congresso:

"Se nós temos uma preocupação com o país, se nós pensamos um

dia em governar o Brasil, não vamos governar um país como o

Paraguai, que importa tudo, vende tudo, mas não tem produção,
nâo tem tecnologia, nâo tem nada.
Nós temos que ter uma política industrial para desenvolver a

indústria. Nós temos organização dentro das fábricas, o sindicato

f41) * Depoimento de Vicente Paulo da Silva (1993).
C2) * Luiz Marinho, vice*presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (1993).
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tem peso que as empresas hoje respeitam...com dez, quinze anos
de luta nas fábricas elas aprenderam a respeitar e hoje querem

sentar e negociar, coisa que não faziam antes"^3).

A derrota de Luis Inácio Lula da Silva por uma pequena margem de votos
nas eleições presidenciais de 1989 ainda estava à flor da pele entre os
delegados do Congresso:
"Nós chegamos num momento em que as forças populares, os

sindicatos, quase conseguem colocar um presidente da República.

Agora, como é que a gente faz um governo com o Lula só falando
não? Nós temos que ser minimamente capacitados para elaborar

propostas e a câmara pode ser vista como um grande laboratório.

Hoje não dá pra fazer uma discussão mais séria com as empresas

sobre margem de lucro porque o sindicato não tem força. Agora,
será que com o governo junto é mais fácil? O governo hoje não

tem interesse nessa briga. Será que num governo democrático e

popular é possível?'^44).
A vitória de Collor foi sentida como uma derrota do sindicato que, por vias

transversas, realçaria o despreparo do movimento sindical para a discussão na
sociedade. O Congresso dos metalúrgicos bateria na tecla da capacitação do
movimento sindical como única forma de participação dos trabalhadores na

C43) * Tarcísio Sécoli, da Executiva do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (1993).
f44) - Fala de um delegado defendendo as posições da diretoria na câmara automotiva, 1993.
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reorganização de toda a sociedade promovida por uma eventual vitória do PT

nas presidenciais de 1994.

O principal sindicato da CUT, e um dos personagens centrais da câmara
setorialc45), procurava novos caminhos para reorientar sua prática e repensar
suas concepções.
Essa redefinição, no entanto, nâo seria feita sem tensões.
Apesar da votação ter sido esmagadora a favor das propostas da diretoria,

vários membros das comissões de fábrica falaram durante o Congresso sobre
os problemas colocados pela câmara e que apareciam, principalmente, nas

empresas metalúrgicas de porte médio e pequeno e que nâo integravam a

cadeia automotiva.
A entrevista com o coordenador da comissão de fábrica de uma empresa

com 270 funcionários apontava desníveis na categoria que começavam a

preocupar o sindicato:
"Nós temos reajuste salarial segundo o DIEESE desde 1991,
antes da câmara. Mas nós não temos o 14° salário nem o abono
que as montadoras deram. E também no final do ano passado, a

empresa demitiu 54 de 350. Nós fizemos 20 dias de greve e eles

voltaram, com 90 dias de estabilidade. Depois, com o voluntariado,

o pessoal foi saindo. Agora, depois da câmara, a gente começou a
participar de grupos de trabalho formados pela direção da

f45) - Nosso estudo manteve-se circunscrito à CUT. Ainda que tenham desenvolvido toda uma
prática no interior da câmara automotiva, o papel desempenhado pelos sindicatos da Força
Sindical e CGT foi menos relevante.
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empresa e nós tentamos ter propostas. Mas é difícil, as pessoas
nâo sâo preparadas'^46).

Outro depoimento enfatizava que o acordo automotivo nâo atingia

totalmente os 110 funcionários da empresa:
"O acordo foi encarado como bom pelo pessoal, mas a gente vê
com um pouco de crítica. Nós não somos da cadeia automotiva.

No ano que vem , por exemplo, temos que renegociar o reajuste,
que nâo é automático para nós. At a empresa diz, ‘olha, nâo
podemos dar o que as montadoras deram porque elas tiveram

redução de impostos e nós não’, e as empresas usam isso para

endurecer com a gente. Além do que eles não dão informações
sobre investimentos e custos"(47).
Essa desigualdade era reconhecida por representantes de comissões das

grandes empresas automobilísticas

e que,

no geral,

defendiam mais

amplamente o acordo:
"Agora, dentro da fábrica, temos espaço para fazer reivindicações

que não sâo econômicas.

Hoje

nós discutimos

Mercosul,

tecnologia, terceirização. Nós fomos até à greve para impedir

demissões pela terceirização. Não há corpo mole depois da

câmara, nós apenas estamos discutindo de outro jeito"^).

C46) - Depoimento de Nilson Costa da Silva, coordenador da comissão de fábrica da Van Leer
(1993).
C ) - Depoimento de Arquimedes de Barros Silva, secretário da comissão de fábrica da Secco
Tools (1993).
í48) - Depoimento de Adi dos Santos Lima (1993).
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Na parte final do seu depoimento, o entrevistado procurava também

responder, indiretamente, às críticas da oposição sobre a domesticação do

sindicato após a assinatura do acordo automotivo, e apontava para um
deslocamento das greves e manifestações de protesto para o âmbito das
fábricas.
Depois da assinatura do. primeiro acordo, a única mobilização de conjunto

dos metalúrgicos do ABC, com greve geral, ocorrería em setembro de 1994.
Desse ponto de vista, é sensível a redução dos conflitos que, na região,

adquiriam, rapidamente, feições políticas. Apenas como um exemplo: as greves
e paralisações^49) nas unidades da Autolatina, que abarca cerca de sessenta mil

trabalhadores, diminuíram após a celebração do primeiro acordo, conforme
quadro abaixo:

Quadro 1
Conflitos na Autolatina. Horas/Homem de
Trabalho Perdidas com Greves e Paralisações
_____________ (mil)_______________
Ano
1987
1988
1989
1990*
1991
1992
1993
1994

H/H perdidas

greves

4.271
21
11.056
1.340
2.158
84
90
94

7
0
12
9
12
3
2
3

paradas
17
7
28
18
22
17
20
17

Fonte Autoíatinap)? 51 dia» de greve em Sâo Bernardo do Campo.

Esses conflitos, antes praticamente ligados a reivindicações salariais e
demissões, passaram também a indicar novas preocupações dos metalúrgicos -

f49) * Por paralisações entende-se as mobilizações que envolvem um ou mais setores de uma
unidade, em um período não superior a um dia.
(“) - Adalberto Moreira Cardoso, ‘Globalização e Relações de Trabalho na Indústria
Automobilística Brasileira*, São Paulo, CEBRAP, 1995.
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plano de carreira, desempenho, qualificação, mobilidade horizontal e vertical como indicam os estudos de Cardosoí”) realizado em duas das mais

tradicionais montadoras brasileiras.
Na década de 80, "a greve foi o principal instrumento de redefinição das
relações de trabalho no Brasil e de reconquista de um espaço político para os
sindicatos", como indicaram os trabalhos de Noronhaí52).

Os anos 90, segundo o pesquisador, estariam mostrando que a greve teria
deixado "de ser o instrumento básico de pressão, nâo pela fragilidade dos

sindicatos, mas, quase o oposto, pela capacidade de expressar suas demandas

e negociá-las em outros fóruns'^53).
Os estudos existentes ainda são parciais e não permitem conclusões
seguras. Mas os sinais que detectamos a partir do Congresso dos metalúrgicos

e de depoimentos dos delegados apontam para uma diminuição das greves,

com uma ampliação do arco de demandas dos trabalhadores e a utilização de
novos canais de negociação.
No interior dos sindicatos, em especial dos cutistas, as mudanças estão

ocorrendo em pelo menos dois sentidos: o primeiro, está delineando uma
estratégia participativa no interior das fábricas; o segundo, sinaliza que os

sindicatos estão abraçando mais intensamente a luta institucional por reformas
democráticas do capitalismo, ampliando sua participação na definição de

C51) - Op. cit. Adalberto Moreira Cardoso, "Globalização e Relações de Trabalho na Indústria

Automobilística Brasileira", 1995.
C2) - Eduardo Garuti Noronha, "Greves e Estratégias Sindicais no Brasil", in O Mundo do
Trabalho, São Paulo, Ministério do Trabalho-Cesit-Scritta, 1994, p. 324.
(“) - Idem, p. 352.
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políticas públicas, como indicou acuradamente Jácome Rodriguesf54). Como

expressão desse movimento, notamos que até julho de 1994 a CUT participava

de dezessete conselhos ou comissões nacionais vinculadas diretamente ao

Estadoc55).
Essa nova postura vem incidindo sobre a política e a estratégia sindical,

colocando novos e sérios problemas para a central.
O primeiro, diz respeito à coesão da CUT. Não exatamente no que se

refere à disputa interna entre as correntes que ideologicamente fragmentam a

central há alguns anos e que procuram acentuar - ou amenizar - o seu ideário
original socialista. Essa questão interna, aparentemente, foi equacionada pela

aprovação de regras de convivência.
Referimo-nos, porém, a algumas características da base da central, cuja

parcela supostamente mais militante esteve presente no V Congresso Nacional

da CUT. Segundo dados levantados entre 1.674 delegados - representando

87,3% do total dos cadastrados - que responderam a uma pesquisa organizada
pela própria CUTÍ56), é enorme a distância que separa as lideranças dos

í64) - Iram Jácome Rodrigues, Trabalhadores, Sindicalismo e Democracia: a Trajetória da CUT,
Tese de Doutoramento. Departamento de Sociologia da USP, 1993.
(“) - Conselho Nacional do Trabalho, Conselho Nacional da Assistência Social. Comissão
Coordenadora para a Substituição do Amianto no Setor de Autopeças, Conselho Curador do
FGTS, Comissão de Valorização do Trabalho e Emprego do PBQP, Conselho Deliberativo do
FAT, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional da Previdência Social, Conselho
Nacional da Seguridade Social, Conselho Nacional do Fundo de Desenvolvimento Social,
Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, Pado pela Infância, Cadastro Nacional do
Trabalhador, Comissão Consultiva Nacional de Açúcar e Álcool, Conselho Nacional de
Transportes Urbanos, Comissão Consultiva Nacional de Açúcar e Álcool, Conselho Consultivo
dos Trabalhadores para a Competitividade. Dados cedidos por Iram Jácome Rodrigues.
(“) - "Perfil e Opiniões dos Delegados ao V Congresso Nacional da CUT" (Primeiro relatório),
desembro de 1994, São Paulo, DESEP-CUT. Essa pesquisa, de responsabilidade da CUT, foi
coordenada pelo DESEP e realizada pelo CEBRAP-DESEP.
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filiados, particularmente se compararmos as posições oficiais da central e as

informações coletadas pelos questionários:
Quadro 2
Opinião dos Delegados do V Congresso da CUT
sobre o Poder Normativo da Justiça do Trabalho
Opinião
Manter como está
Só se requisitada p/ trabalhadores
Só para julgar processos individuais
Extinta
Total

Total respostas
48
584
581
189
1402

%
3.4
41.7
41.4
13,5
100.0

Fonte: DESEP/CUT - Sem resposta e sem opinião: 272

As respostas sobre a Justiça de Trabalho e a pluralidade sindical

remeteram-nos imediatamente às posições que a central carrega desde a sua
fundação e que ocuparam um lugar de primeira grandeza na definição do seu
perfil de autonomia em relação ao Estado.

Essa posição nitidamente

conservadora seria atenuada diante dos dados referentes ao imposto sindical, e

que registraram um índice de 86,4% favoráveis a sua extinção. Mesmo assim,

no cruzamento das perguntas sobre o imposto sindical e pluralismo é possível
constatar-se que há uma forte relação entre aqueles que optaram pela
continuidade do imposto e as posições contrárias ao pluralismo, que indicou um

índice de 89,9% dos entrevistados. Contudo, dentre os que optaram pela

extinção do imposto sindical, apenas 44,1% mostraram-se favoráveis ao
pluralismo e 55,9% contra.

Os número são contundentes e indicam forte presença de posições
conservadoras no interior da central. Ou, em outras palavras: a CUT terá

enormes dificuldades para aplicar concretamente sua política e, provavelmente,
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nâo deixará de pagar um preço por isso. Se, de fato, mantiver suas posições
favoráveis às mudanças, já que segundo a própria pesquisa, 80% dos

delegados entrevistados ocupam postos de direção no movimento sindical.

Quadro 3
Opinião dos Delegados do V Congresso da CUT
sobre as Organizações por Local de Trabalho
frente aos sindicatos
(%)
Opiniáo sobre as OLTs

total
autonomia

alguma
autonomia

subordinado
ao sindicato

comissões de fábrica
grupos de fábrica
delegado sindical
CIPAs
representante de escola
associac. coop. rurais
comissões ou grupos de lazer

26,8
26,4
12,8
42,2
21,0
50,5
60,9

39,6
40,9
22,0
37,3
35,5
32,5
26,0

33,6
32,7
65,3
20,4
43,5
17,1
13,2

fonte: OESEP/CUT

Os dados referentes à opinião dos delegados frente às organizações por
local de trabalho traduzem uma inclinação para o reconhecimento de alguma

autonomia às OLTs. Os pesquisadores construíram, para a análise, um índice

capaz de indicar mais precisamente a intensidade de aceitação da autonomia
das OLTs em relação aos sindicatos. Com o novo cruzamento, confirmou-se a

tendência de atribuir relativa autonomia às OLTs. Essa questão é importante e

diz respeito à flexibilização das relações de trabalho. Ou, em outras palavras,
refere-se à possibilidade de assinatura de acordos parciais e localizados sem

que, para isso, seja necessário o aval do sindicato.
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Quadro 4
Opinião dos Delegados do V Congresso da CUT
sobre as Câmaras Setoriais
Questões

Concordo

Neutro

Discordo

1. As câmaras setoriais são uma conquista dos trabalhadores e a CUT
deve lutar para que elas existam em todos os setores
2. As câmaras sâo um instrumento legítimo, mas só funcionam em
alguns setores o, por isso, nio sâo uma alternativa para a maioria dos
sindicatos cutistas
3. As câmaras setoriais sâo uma forma de negociação onde todas as
partes podem sair ganhando
4. Nas câmaras setoriais os trabalhadores podem até conquistar
algumas coisas, mas quem realmente sai ganhando sâo os
empresários
5. A população em geral sai perdendo com as câmaras, porque o
Estado abre mão dos impostos que deveríam financiar saúde,
educação e transporte
6. As câmaras setoriais sâo uma forma de cooptação e devem ser
rejeitadas pela CUT
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Fonte: DESEP/CUT

Em um certo sentido, o problema de fundo é o mesmo que está presente

nas respostas obtidas sobre as câmaras setoriais. Ainda que a posição possa

ser atenuada, em função do caráter restrito e ainda experimental das câmaras,
nâo deixa de ser desconfortável para a direção da CUT ter de reconhecer que

mais da metade dos entrevistados respondeu que a população em geral sai
perdendo com as câmaras.

O segundo ponto no rol de novos problemas para a CUT pode ser

localizado no desenvolvimento de uma ampla estratégia de organização de

comissões de fábrica. Não há indicadores gerais de número e funcionamento

dessas comissões no movimento sindical cutista. Há apenas estimativas de
dirigentes, realizadas com base em experiências pessoais, e que indicam a sua
existência básica nas categorias e sindicatos mais fortes.
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0 Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, segundo dirigentes da CUT,

desenvolve um trabalho exemplar de organização fabril. Quarenta comissões de
fábrica funcionam regularmente dispondo, inclusive, de um "Programa de Apoio

às Comissões de Fábricas e Delegados Sindicais”. A partir de discussões com
ativistas metalúrgicos de base foram coletados trinta depoimentos(57)sobre os

principais gargalos das comissões, dos quais citamos cinco:
(i) *A comissão é a última a saber dos resultados das negociações levadas
pelo sindicato. Muitas vezes os trabalhadores ficam sabendo pela imprensa ou
mesmo pela própria empresa; quando não, as informações levadas pelos
representantes de base são parciais e até mesmo contraditórias";

(ii) "A falta de políticas estratégicas e de planejamento gera disputas
internas e conflitos ideológicos entre seus membros";

(iii) "Ao contrário da diretoria do sindicato, que pode contar com

assessorias para responder às questões cotidianas e gerais, os representantes
de base têm de se virar com o que podem para responder às tarefas dentro da
fábrica";
(iv) "O conhecimento sobre os novos métodos de gerenciamento, suas
terminologias, filosofias e objetivos são passados para os representantes de

base pela própria empresa e não são raros os casos em que para a implantação

desses métodos, elas desconsiderem as comissões e delegados sindicais";

í57) - A descrição minuciosa dessas declarações pode ser encontrada em: Osvaldo Bargas,
"Organização no Local de Trabalho* (subsídio para discussão das comissões de fábrica), São
Bernardo, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, 1995.
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(v) "Muitos dirigentes e militantes sindicais têm medo de discutir com as

empresas as questões ligadas à reestruturação industrial até porque não têm
idéia do que se trata. O grave é quando procuram se esconder atrás dos

discursos da negação e de que negociar essas questões com os patrões é
conciliação de classe".
Informação, formação e perspectiva estratégica são as três carências mais

importantes que permeiam as declarações. O problema para a CUT é que essas
dificuldades estão sendo detectadas no ABC, ou seja, o núcleo mais avançado
do sindicalismo cutista. Mesmo nesse setor de vanguarda, o sentimento de

desamparo diante da ofensiva das empresas no chão-de-fábrica é grande. Por

isso mesmo, vêm ganhando importância as iniciativas que visam capacitar os
trabalhadores

para

participarem

da

reestruturação

industrial,

pois

os

depoimentos indicam claramente que as comissões estão sendo engolidas pela

dinâmica empresarial dentro das fábricas. A consequência maior desse

processo é que, nesses casos, as mudanças na produção e nas relações de
trabalho obedecem apenas à lógica das empresas, com prejuízo evidente para

os trabalhadores.
Fora das fábricas,

um despreparo semelhante ao relatado pelas

comissões manifesta-se no interior das câmaras setorias, cujas discussões e
decisões

mais

especialistas.

significativas

limitaram-se,

praticamente,

aos grupos de
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É certo que uma das características da profissionalização dos sindicatos

reside na sua capacidade de apoiar-se em núcleos de estudo e grupos de
assessores, de modo a possibilitar que os dirigentes sindicais discutam em

melhores condições com as entidades empresariaisc66).
No entanto, a elaboração da política industrial não pode prescindir do
conhecimento concreto que os trabalhadores detêm sobre os processos

produtivos. Por isso mesmo, para que as decisões sejam eficazes e para que a
câmara não delegue indiretamente - na falta de outra definição - às empresas o
comando das mudanças, essa discussão precisa fluir da fábrica à câmara e
desta à fábrica. Ao flutuarem acima da produção material, as câmaras apenas

conseguirão transmitir uma ilusão de poder.

Aqui entramos no terceiro grande problema que está colocado para a
CUT.
Em pouco mais de três anos, as câmaras setoriais, de veículos do pacto

social - e assim condenadas pelo IV Congresso da CUT, realizado em 1991 passaram a ser apresentadas como uma das poucas propostas que a central

tem para discutir com o conjunto da sociedade. O PT, que começaria a fazer

essa discussão na esteira do movimento sindical, iria ainda um pouco mais
longe do que a CUT. Nas eleições presidenciais de 1994, as câmaras setoriais

foram apresentadas como uma das principais propostas institucionais do PT
para democratizar a decisão e o controle da política econômica.

(“) - É inegável o profissionalismo do trabalho desenvolvido por entidades como o DESEP, o
DIEESE, o TIE e por grupos de assessores da CUT que conseguiram melhorar qualitativamente
a intervenção do movimento sindical.
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No entanto, como a proposta carece ainda de definições mais precisas,

corre-se o risco de atribuir às câmaras aquilo que não podem dar. Apenas para

tomarmos um exemplo: é muito difícil que as câmaras permaneçam setoriais,
vocacionadas portanto para a elaboração e implementação de políticas

industriais e, ao mesmo tempo, consigam fazer a macro-regulaçâo da economia,

o controle de preços e da inflação. A tradução das câmaras para o domínio
macro só poderá ser feita a partir da quebra de suas fronteiras setoriais.

Atribuir-lhes responsabilidades de condução da política econômica significaria a
ampliação de sua competência - o que colocaria a política geral nas mãos de

setores da economia -, ou então a constituição de uma super-câmara que,
obrigatoriamente, estaria situada acima da discussão dos complexos industriais

setoriais.
Mesmo que essa transposição fosse possível, seria necessário uma

indicação de como seria feita a regulação macro, quais seriam os seus
componentes, suas regras e atribuições. Somente a partir de sua exata

configuração é que poderiam ser estabelecidas suas relações com o Executivo
e, especialmente, com o Legislativo, de forma a evitar-se a concorrência entre

poderes.
Mesmo com problemas, demonstrou-se positiva a divulgação pública que o

PT fez das câmaras, uma vez que foram propostas como um meio democrático
de gerir a economia, como pode ser visto pela resolução:
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“Trataremos de criar instituições que permitam a participação da
sociedade civil na política econômica, através das entidades de

classe e dos consumidores, e que permitam que trabalhadores e

consumidores possam tomar parte em decisões empresariais
estratégicas,

em

nível

geral

e

setorial,

além

de

tomarem

conhecimento do desempenho das empresas e de suas margens de
lucro. A democratização da vida econômica, além de ser um valor em

si, criará condições para superar a crise.
Serão convocados fóruns por cadeia produtiva em que estarão
representados empresas, trabalhadores, consumidores e governo. As

atuais câmaras setoriais são um dos modelos possíveis para estes

fóruns" (59).
Em um certo sentido, as câmaras expressaram um esforço de reflexão do
partido. Reflexão que, a exemplo do que ocorreu na CUT, também encontrou

resistências de algumas de suas tendências internas,

que continuam

enxergando apenas pacto social, corporativismo, colaboração de classes e

prejuízo para os trabalhadores. E isso em uma situação em que a história das

câmaras está intimamente ligada ao desenvolvimento do próprio partido^60).

(”) > ‘Lula Presidente. Uma Revolução Democrática no Brasil*, Bases do Programa de Governo
do PT, 1994.
(“) - O professor Paul Singer foi um dos primeiros estudiosos a discutir publicamente a proposta

das câmaras setoriais como expressão democrática e avançada de um novo modo de fazer
política econômica. Alguns de seus escritos mais significativos sobre o assunto podem ser
encontrados em: Paul Singer, O Dia da Lagarta, Democratização e Conflito Distributivo no Brasil
do Cruzado, São Paulo, Brasiliense, 1987. Além disso, o deputado Aloizio Mercadante articulou
a emenda que deu às câmaras o caráter tripartite. E o Vicentinho foi o pioneiro em seu
encaminhamento.
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A fragmentação da União Soviética e o desmoronamento do mundo

comunista levariam o PT a repensar sua política e a questionar pressupostos

marxistas e revolucionários que permeiam sua elaboração. As primeiras
experiências do PT na administração pública de várias cidades pressionariam

no mesmo sentido, colocando para todo um setor partidário a necessidade de
assumir integralmente uma perspectiva de reforma democrática do Estado, sem

a qual não haveria espaço para a sobrevivência - pelo menos eleitoral - do
partido.
Como foi observado precisamente por Couto: UÉ exatamente a linha
política original do PT, na sua interação estratégica com o ambiente

governamental, que entra em crise. Seus militantes em postos de Governo se

vêem obrigados a mudar sua linha política, sua estratégia de interação com o
ambiente, que por força das imposições de seu ‘Governo’ transita das lógicas

movimentista e revolucionária para a de partido-govemante"^).
Ainda que Luis Inácio Lula da Silva nâo tenha sido eleito em 1989, a

simples viabilidade de sua candidatura acabaria por intensificar as discussões
no interior do PT e estimular a reflexão da CUT sobre os novos rumos de sua

política, a começar pela câmara setorial da indústria automotiva.
Tudo indica que os metalúrgicos perceberam que a câmara automotiva

nâo é o paraíso, apesar de terem sentido que a vida melhorou com ela. Mas
depois de três anos de atividades exploratórias nas câmaras setoriais, o

í®1) * Cláudio Gonçalves Couto, O Desafio de Ser Governo: o PT na Prefeitura de S6o Paulo
(1989-1992), Dissertação de Mestrado, Departamento de Ciência Política da USP, 1994, p. 180.
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movimento sindical cutista ressente-se de uma definição estratégica mais
precisa. Principalmente porque as câmaras cultivaram os caminhos para
alterações mais profundas nas relações de trabalho, que podem vir a melhorar

ainda mais suas vid^s.
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VII - O FUTURO DE UMA APOSTA

"A câmara automotiva está praticamente morta"f), declarou Luiz Adelar

Scheuer, presidente da ANFAVEA, no final de 1994. Vindo de um dos maiores

defensores da câmara, o alerta não deixava de soar estranho e parecia mais

insólito ainda diante da ótima performance exibida pela indústria automobilística
nesse mesmo ano. Todos os seus recordes de produção e de vendas haviam sido

quebrados, com 1.582.219 autoveículos produzidos -13,77% superior à de 1993 -

e 1.207.340 veículos vendidos no mercado interno - ou 13,75% a mais do que no
ano anterior.
O dirigente empresarial acabava de registrar mais um paradoxo brasileiro.

Enquanto o setor saía-se bem, a câmara automotiva desacelerava seu movimento

ameaçando parar no meio fio.
Scheuer procurava explicar o seu desalento olhando para o futuro, "eu não
vejo chance para essa indústria sem uma clara política industrial, de médio e de
longo prazo, com regras estáveis. É uma pena porque eu não vejo chance dessa

política indústrial ser eficaz se ela não for escrita a várias mãos"<2).
As previsões não eram novas. Desde o segundo semestre de 1993 várias

lideranças do setor automotivo vinham sugerindo uma transfusão de sangue para
a câmara, reiteradamente negada pelo governo. Empresários e sindicalistas, na

verdade, apenas repercutiam em seus pronunciamentos as preocupações com o
destino das negociações diante do descaso governamental.

Todos sabiam que 1994 seria um ano de eleições. Sabia-se também que o
país não resistiría ao clima de expectativa e acabaria por colocar vários de seus

planos entre parênteses. Ainda mais com o tratamento diferenciado que o

(1) - Depoimento de Luiz Adelar Scheuer (1994).
(2) - Idem.
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programa dos dois principais candidatos dispensavam às câmaras(3) e à política

industrial para o setor.
Mas os sinais indicavam questões mais profundas e diziam respeito às
incertezas da equipe econômica em relação à própria existência da câmara. Para

complicar ainda mais, o plano Real enrijecia a cintura governamental, atualizando
velhas divergências do ministério da Fazenda com o MICT, do governo com as

montadoras, com o ágio dos distribuidores e com as pretensões dos

trabalhadores.
A CUT e a Força Sindical reclamavam a recuperação de suas perdas
relativas, embaladas pelo ótimo desempenho do setor que havia superado todos
as metas fixadas. Pressionavam, assim, pelo início imediato das negociações

visando um terceiro acordo, previsto originalmente para 1995.

Um olhar de superfície veria apenas a calmaria da câmara e dos grupos de
trabalho à espera da grande política. Essa, porém, era só uma parte da história, e

não a mais importante. Se as articulações institucionais estavam próximas do
grau zero, o mercado aquecido agitava cada um dos segmentos do setor.

A Fiat crescera depois dos dois acordos e praticamente estava assumindo a
primeira posição no ranking das montadoras, com um faturamento recorde. E
nunca havia sido um segredo as reservas com que a montadora italiana tratara a
constituição da câmara setorial e as farpas que endereçara ao comando da

ANFAVEA.

Fustigados pelo ágio, preocupados com as importações e com a expansão
da produção, os empresários haviam praticamente se esquecido dos grandes

conflitos trabalhistas. Várias empresas do setor apontavam um excesso de
(3) * De acordo com o programa do PT, uma eventual vitória de Lula fortalecería as câmaras como
organismos democráticos de gestão da economia. A ascensão de Fernando Henrique não indicava
o mesmo movimento, uma vez que havia séria resistência às câmaras entre membros
proeminentes de sua de assessoria, além do que, o programa de governo do PSDB, Mão á Obra,
era omisso a esse respeito.
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benevolência da ANFAVEA em relação aos trabalhadores. Mas, de fato, estavam
apontando para a câmara, que havia sido o instrumento dessas concessões.

A Fiat, por exemplo, seguindo orientações da sua matriz, vinha buscando a

sua construção como um pólo produtor de veículos para o mercado mundial. Sua
política era diferente da Autolatina, ou da GM, que visam o mercado doméstico e,

um pouco mais longe, voltam seus olhos para o Mercosul.
No âmbito das relações de trabalho, a Fiat nunca enfrentou um movimento
sindical organizado e atuante como o do ABC. Essa talvez tenha sido uma das

razões explicativas de seu distanciamento inicial da câmara.

Em 1992, a Fiat, temendo acordos baseados exclusivamente em São Paulo,
avançou praticamente a proposta de construção de um sindicato regional. Não
era para menos: o custo de sua mão-de-obra, na época, chegou a ser 50%
inferior ao de São Bernardo, ou US$ 3,15 como média do salário-hora, contra
US$ 6,10 da Autolatinac4). Sua produtividade em 1993 seria 22,86 veículos por

trabalhador-ano, contra a média de 13,1 das demais montadoras. E seus

dirigentes nunca perderam a oportunidade de ironizar publicamente os planos de
outros fabricantes que se voltavam para a construção de novas unidades
produtivas^5).

A disputa acirrada pelo mercado introduziría uma certa dose de mal estar no
interior do seleto grupo de membros da ANFAVEA. As relações ficariam ainda

mais tensas em 1995, ano de renovação de sua diretoria, quando, pela tradição
do rodízio, cabería à Fiat a direção da entidade. Silvano Valentino seria alçado ao
comando da entidade. Porém, somente depois de enfrentar dura resistência ao

f) - Os dados são de 1991. Ver: "Comparação das Indústrias Automotivas de São Bernardo e

Betim", sub-seção do Dieese de São Bernardo, julho de 1994.
(5) - Pacífico Paoli, diretor da Fiat, em entrevista à Folha de S. Paulo, junho de 1994, p. 8..
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seu nome, ou melhor, ao nome da Fiat, o que colocava a entidade à beira de uma

cisão(®).
Provavelmente, a ANFAVEA dirigida pela Fiat não será a mesma. O que
poderá ter um rebatimento direto na câmara setorial.

Também não se sabe se o MICT, circunstancialmente coordenado por

Dorothéa Wemeck, continuará curvando-se diante das pressões do ministério da
Fazenda, como mostraram as medidas decididas pela câmara setorial em
fevereiro de 1995. Em novo zig-zag, o governo, sem muita discussão, elevou as

alíquotas de importaçâof) e do IPI para os "populares", obedecendo apenas às
necessidades de contenção do consumo e de inversão do saldo negativo da

balança comercial provocado pela venda de importados.
Os sindicatos, que resistiram para entrar, agora parecem ser os únicos
firmemente decididos a não sair. Suas propostas para a retomada da câmara

sugerem uma nova pauta de discussões sobre política industrial e as relações de
trabalho(®).

Até o momento, porém, os sinais de empenho pela câmara tém sido frágeis.

O que levou Vicentinho a interrogar-se sobre as razões da “burrice" que parecia

ter tomado conta dos homens públicos e empresários deste país, “que estavam
deixando morrer um processo democrático e eficaz de participação"(9).
Katzenstein, dez anos antes, havia passado por dúvida semelhante, quando

da ocupação do território americano pelos automóveis japoneses. "Será que o
Estado é inteligente ou estúpido?"(10) perguntou então o pesquisador. E sem
(*) - *Se isso acontecer, será o fim da Anfavea* declarou Pacífico Paoli à revista Exame, março de

1995, p. 24.
(7) - Essa medida retomaria o cronograma de diminuição gradativa das alíquotas até o ano 2.000,

decidido pela câmara e que havia sido anulado pelo ex-ministro Ciro Gomes.
(*) - *As Propostas dos Metalúrgicos do ABC para a Retomada da Câmara Automotiva', Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC, 06.02.1995, mimeo.
Q - Depoimento de Vicente Paulo da Silva (1994).
(1°) - Peter J. Katzenstein. Small States in World Markets, Ithaca. Comell University Press, 1985,

p. 19.
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formular uma resposta precisa apenas indicou que o debate poderia mostrar-se

inócuo se estivesse baseado em uma dicotomia simplificadora.
No Brasil, a questão de fundo é que desde o esgotamento do nacionaldesenvolvimentismo o Estado brasileiro não consegue reencontrar os trilhos do
seu crescimento e comporta-se, por isso, como uma espécie de nau sem rumo.

A democracia e a crise do sistema corporativista produziría

uma

multiplicidade de novas formas de organização de interesses e de relacionamento

entre Estado e sociedade. Dentre estas, as câmaras setoriais se destacaram por
mostraram-se politicamente inclusivas e por subverterem as relações tradicionais
de elaboração e implementação de políticas industriais.

Ao mesmo tempo, em meio à crise de seu principal patrocinador, os arranjos
neo-corporatistas não conseguem realizar-se plenamente.
Nessas condições, vale a pena a pergunta pelo seu futuro.
Estariam as câmaras em contradição com os processos de globalização em

curso?
Seriam resíduos de um passado que os novos ventos encarregar-se-ão de

varrer?

1. Uma Idéia Fora de Lugar?
Vários foram os autores que anunciaram a decadência irremediável do

corporatismo em todo o mundo diante do avanço do liberalismo. Em nosso

trabalho não fizemos coro com eles.

Apesar das pressões do novo ambiente econômico internacional, que se
desenvolveu a partir do deslocamento das políticas keynesianas, é ingenuidade

acreditar que os arranjos de concertação não têm mais espaço para vicejar, a não
ser como entulho protecionista.
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A reestruturação econômica e industrial que está em curso não é dotada de

características homogêneas e uniformes. Países, regiões, comunidades, setores e
mesmo empresas sempre tenderão a buscar uma configuração especial para

aumentar seu poder de controle sobre a ação do mercado.

Se é verdade que do ponto de vista político as ações gerais de classe
tendem a perder força em função da queda generalizada da ação sindical em todo

o mundo, também é certo que está em curso uma segmentação cada vez maior
do movimento sindical, diferenciando os setores mais organizados dos não

organizados.
Para o capital, que teve aumentada a sua mobilidade, a efetivação de

compromissos mais estáveis, capazes de diminuir as incertezas, pode vir a

constituir-se em vantagem competitiva para regiões, países, setores ou ramos
produtivos. Para os sindicatos, especialmente os que representam parcelas mais

organizadas - que, tradicionalmente, dirigem as centrais - abre-se a oportunidade
de selar acordos parciais compensadores, com ganhos reais para todas as partes
envolvidas.

Isso significa que contrariamente às expectativas, uma política geral de
desregulaçâo da economia, pode estimular seletivamente a emergência de formas

especializadas de corporatismo. Os níveis intermediários da produção industrial
capitalista são marcados por uma complexa diversidade de relações que

dificilmente um só modelo de organização da economia poderia abarcá-los.
Na realidade, o desenvolvimento de políticas industriais em praticamente
todo o mundo está exigindo o Estado, e não dispensando sua intervenção, como
poderiam supor vãs ideologias neo-liberais(").

(11) - Ver a esse respeito o estudo sobre a Inglaterra de Kevin Bonnett, 'Corporatism and
Thatcherism: Is There Life After Death?’, in op. cit. A. Cawson (ed.), Organized Interests and the
State.
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A simplificação econômica, normalmente, vincula, de um lado, o livre

mercado à política monetarista e ao neo-liberalismo e, de outro, o corporatismo a
uma política fiscal capaz de sustentar o crescimento e o pleno emprego. Os

esquemas, frequentemente, além de nâo elucidarem, acabam desabando sobre a

cabeça de suas vítimas. Basta ver a perplexidade manifestada depois que o
governo Fernando Henrique Cardoso aumentou as alíquotas de importação,

utilizando-se de expedientes mais adequados a

políticas

protecionistas,

entendidas hoje como extemporâneas.
Na era Collor, a força motriz da câmara havia sido a recessão. Nos dias de
hoje, a política de competitividade e a desnacionalização da economia parecem

marcar a intervenção do Estado, ainda que seja difícil entregar-se totalmente ao

mercado como meio de retomar o desenvolvimento econômico. Isso porque são
muitos os laços que unem os destinos da indústria aos do Estado no Brasil. O que

significa que as decisões unilaterais frequentemente são penalizadas. Além disso,
em quase todos os setores industriais que sustentam a economia nacional as
entidades sindicais dos trabalhadores sobrevivem com força, exibindo uma alta

concentração de associados.
Essa malha de ligações e de poderes informa o posicionamento de toda

uma franja de empresas que prefere evitar os conflitos, abrindo espaço para o
que Streeck denominou de cooperação produtiva que, patrocinada pelo Estado,

emerge com o nome de coordenação intermediária, ou meso-corporatismo.
Evidentemente, o corporatismo não representa a única maneira de as

empresas relacionarem-se com o Estado. Por isso mesmo recusamos qualquer

fatalismo na discussão sobre a via a ser seguida. Apenas avaliamos que as

câmaras, se revitalizadas, nâo serão constituídas como uma idéia fora de época e
de lugar.
Às condições delineadas pela economia somam-se as de ordem política.
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Desaparelhado institucionaimente, acreditarmos que o Estado brasileiro nâo
■
desperdiçará os recursos que as câmaras têm colocado em suas mâos e que lhe
permitem um acesso privilegiado a uma fatia significativa do PIB.

2. A Democratização das Relações de Trabalho
Nos dias de hoje, nenhuma negociação trabalhista poderá ser construída à

margem da reestruturação produtiva em curso. Se os eventuais acordos entre

Capital e Trabalho não forem capazes de interferir diretamente nos processos

produtivos terão pouco fôlego e vida curta.
As grandes corporações há tempos procuram pelo mundo os melhores

lugares para a instalação de suas unidades produtivas, sustentadas pelos
processos de global sourcing. As empresas nacionais dos setores dinâmicos que

nâo conseguirem avançar na qualificação internacional de seus produtos

dificilmente conseguirão sobreviver. Em função disso, mudam rapidamente seus
métodos de administração e de organização da produção.
Os trabalhadores, em todo o mundo, sentem na pele as consequências
dessas transformações, uma vez que o desemprego estrutural é um problema

planetário e não há nenhuma solução à vista para ele. No entanto, a participação
dos sindicatos pode diminuir o grau de perversidade dessas mudanças.

Hoje, os macro-oontratos coletivos dificilmente alcançam sustentação.
Diferentemente dos anos 60 e 70, aproximam-se cada vez mais dos níveis
setoriais, locais ou das empresas. O que está acarretando uma diminuição do

poder sindical, que perde terreno para as comissões de fábrica, comissões de

produtividade e os grupos de representantes sindicais.
Essas alterações, evidentemente, não indicam os caminhos do paraíso para

os trabalhadores. Basta ver a profundidade dos impasses em que se encontram

as principais centrais européias e na América Latina. Com as devidas diferenças,
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sentem-se desamparadas pel^ estratégias de conflito forjadas em décadas pelo
mundo todo, ainda que essa trajetória tenha dado-lhes força e reconhecimento.

Hoje, porém, os sindicatos precisam mudar já que pretendem basear sua
ação nos setores dinâmicos da economia. E muitos já estão mudando. Adotam

estratégias parciais,

setoriais, regionais,

concentrando seus esforços no

fortalecimento dos mecanismos dentro das empresas e no estímulo à qualificação

e preparação dos trabalhadores, um dos mais importantes diferenciais de
eficácia.
Com a velocidade atual das inovações, o trabalhador deve estar preparado

para se adaptar continuamente às novas tecnologias de processo e de
organização. E quando os sindicatos conseguem suprir ainda que parcialmente
essa deficiência melhoram seu posicionamento e crescem em legitimidade junto
aos trabalhadores.

No Brasil, a experiência da câmara automotiva iluminou em parte esse
caminho. Realçou a inadequação das relações de trabalho e o autoritarismo do
sistema corporativo, apontando para a lógica do contrato e da negociação. Esse

novo curso não poderá se completar sem a ruptura da tutela do Estado e a

quebra do princípio da unicidade sindical, sem o que não haverá uma real
democratização das relações trabalhistas.

.3. A (In)Visibilidade Estratégica
No estudo que realizamos, o Estado ocupou um lugar central no parto, na

ação e na estagnação da câmara automotiva.

Apesar do seu comportamento, em nosso trabalho o Estado foi visto como
um sistema de relações de poder e não como um corpo unitário e coeso que age
de acordo com uma vontade geral.
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Esse sistema de relações foi capaz de permitir, sob certas condições e em

determinadas áreas de políticas públicas, a emergência de mecanismos
interativos entre determinados interesses organizados no processo produtivo e

agências estatais.

Laços de dependência mútua vieram então à luz, desenhando os contornos
de arranjos neo-corporatistas que estimulam a troca de poderes entre as partes

representadas. Mecanismos distintos, portanto, dos lobbies que assediam

permanentemente as estruturas governamentais. Ou do corporatismo entendido
como uma forma de organização política e econômica de toda a sociedade.

Procuramos diferenciar também os níveis em que o neo-corporatismo pode
ocorrer, basicamente em função dos objetivos e da abrangência das organizações

envolvidas. Assim como apontamos para a coabitação de estruturas pluralistas e
corporatistas, o que, na situação brasileira, acentua o caráter híbrido das relações

entre Estado e sociedade.
Mais ainda, ao acompanharmos os passos da câmara automotiva pudemos

constatar o avançado estágio de corrosão da autoridade estatal que se manifesta
na perda da capacidade operacional e de planejamento.
As dificuldades são múltiplas e enormes para que as agências estatais

sejam recapacitadas para pensar estrategicamente. Mal que aflige indistintamente
as elites dirigentes brasileiras, do Capital e do Trabalho.
A resultante do nosso estudo expôs um Estado mutilado em sua capacidade

de ação e coordenação de políticas.

No setor automobilístico, o entusiasmo com a recuperação das vendas e da
produção em 1993 e 1994 tem encontrado apoio na evolução - real - da

capacidade competitiva da indústria. Mas por outro lado, esse otimismo mostra-se
frágil quando os resultados da produção nacional são comparados com os
padrões internacionais.
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Se o nível de produtividade cresceu com a introdução de novas técnicas de

gestão, com os ganhos de escala e com a introdução de novos produtos e
processos, os custos sistêmicos ainda são altos. Os modelos produzidos no Brasil
possuem quase três vezes a idade de design dos países desenvolvidos. E a

qualidade dos veículos ainda tem muito para melhorar.
No entanto, são débeis as políticas governamentais para o setor. Assim
como desgovernada mostra-se a câmara automotiva.

A política decidida em comum, e que impulsionou a recuperação do setor,

transita no tempo e no espaço. Se a sua discussão for retomada em patamares
mais exigentes, articulada com outras políticas públicas e voltada para o
equacionamento dos obstáculos estruturais que emperram a indústria brasileira,
poderá revitalizar a câmara automotiva.

Sem essas alterações em profundidade e em extensão, os efeitos das

políticas protecionistas de curto prazo correm sério risco de transformar-se em
seu oposto. Isso significa que a câmara deverá realizar plenamente sua vocação

estratégica, ajudando a indústria a tornar-se globalmente competitiva, ou, como

nau sem rumo, não conseguirá sobreviver aos primeiros sinais da tempestade.

Glauco Antonio Truzzi Arbix
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CIP: Conselho Interministerial de Preços
CODEFAT: Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
CONFAZ: Conselho Nacional de Política Fazendária
Conselho de Desenvolvimento Industrial
CUT: Central Unica dos Trabalhadores
DAP: Departamento de Abastecimento e Preços
DAP: Departamento de Abastecimento e Preços
DECEX: Departamento do Comércio Exterior
DESEP: Departamento de Estudos Sócio-Econômicos e Políticos da CUT
DIEESE: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócioeconômicos
FAT: Fundo de Amparo ao Trabalhador
FENABRAVE: Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
FINEP: Financiadora de Estudos e Projetos
GEIA: Grupo Executivo da Indústria Automobilística
GEPS: Grupos Executivos de Política Setorial
GERPISA: Groupe d‘Étude et de Recherche Permanent sur /'Industrie et les
Salariés de l'Automobile
ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IEDI: Instituto de Estudos sobre Desenvolvimento Industrial
IPI: Imposto sobre Produtos Industrialzados
MEFP: Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
MICT: Ministétio da Indústria, do Comércio e do Turismo
MP: Medida Provisória
MRE: Ministério das Relações Exteriores

282
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

MTb: Ministério do Trabalho
NICs: Newly Industrializing Countríes
PACTI: Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria
PBQP. Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
PCI: Programa de Competitividade Industrial
PDTI: Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial
PICE: Política Industrial e de Comércio Exterior
PNBE: Pensamento Nacional das Bases Empresariais
PT: Partido dos Trabalhadores
SEADE: Fundação do Sistema Estadual de Análise de Dados
SINDIFORJA: Sindicato Nacional da Indústria de Forjaria
SINDIMAQ: Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas
SINDIPEÇAS: Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos
Automotores
SNE: Secretaria Nacional de Economia
SPL Secretaria de Política Industrial
SRF: Secretaria da Receita Federal
TTO: Grupo de Estudos e Pesquisa em Trabalho, Tecnologia e Organização do
Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP
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